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ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل٣ ،ح٤س ،یٌلیً ،بیس٣ ،ح٤س ب ٩اسح ،ٙاب ٩ابی ٧حیح٣ ،حاہسً ،بساٟزح ٩٤اب ٩ابی ٟیلیً ،لی

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َو َی ٌِل َی ابِ َ٨ا ًُب َ ِی ٕس َٗ َاَل َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙابِ ٔ ٩أَبٔی َ٧حٔ ٕ
یح ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا صَ ُ
َح
َح َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ُ ِسَ٧طُ َٓ ََ َ ٨
َُ ٣حاصٔ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔي اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ َ َ ٧

َح ُت َسائ َٔز َصا
ثَ ََلث ٔي َن ب ٔ َی ٔسظ ٔ َوأَ ََ ٣زنٔی َٓ َِ َ ٨

اہرفؿ نبدبعاہلل،دمحم،،یلعی،دیبع،دمحم نبااحسؼ،انبایب حیجن،اجمدہ،دبعارلنمحانبایبیلیل ،یلع ےسرفاتیےہ ہک روسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےنافوٹنں وکرحن(رقابؿ) ایکوتسیت افٹن اےنپدتسابمرک ےس رقابؿےیکافر(ابیقامدنہ ےک ےیل)ےھجم مکح
ایکسپابیقامدنہافوٹنںوکںیمےنرقابؿایک۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،دمحم،یلعی،دیبع،دمحمنباقحس،انبایبحیجن،اجمدہ،دبعارلنمحانبایبیلیل،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
افٹنوکرحنرکےناکرطہقی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 2

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩وسي٣ ،شسزً ،یسي ،ابزاہی ،٥ثور ،راطس ب ٩سٌسً ،بساہلل بً ٩ا٣ز بٟ ٩هی ،حرضت ًبساہلل ب ٩رقن
رضي اہلل ً٨ہ

وسي اٟزَّاز ُّٔی أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسي ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسي َو َص َذا َُِ ٟٔى إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥ثَ ِو ٕر ًَ َِ ٩را ٔط ٔس
َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ُٟ ٩ه ٕٓی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ُ ٩رق ٕن ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَ ًِوَ َ ٥اْلِ َیَّاَ ٨ِ ٔ ًٔ ٦س
َح ث ُ َّ ٥یَو ُ ٦ا َِِّ َ ٟق َٗا ََٔ ً ٢یسي َٗا َ ٢ثَو ْر َوصُو ا ِٟیو َُّ ٦
اٟثانٔی َو َٗا ََ ٢و ُرق َِّب َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ِ َ َِ
اہللٔ َت َب َار َک َو َت ٌَال َی یَ ِو ُ ٦اِ ٔ ِ ٨َّ ٟ
ات َخ ِْ ٤ص أَ ِو س ٌّٔت ٓ ََل ٔٔ ِ٘ ََ ٩یز ِ َز ٩َِ ٟٔٔإَِٔ ٟیطٔ بٔأَیَّتٔضَٔ َّ٩ی ِب َسأ ُ َٓ َ٤َّ ٠ا َو َج َب ِت ُجُ٨وب ُ َضا َٗا ََ َٓ ٢تَ َ َّ ٥َ ٠بَََٔ ٍٕ ٤َ ٔ ٠خ ٔٔ َّی ٍٕ ٥َِ ٟ
َو َس َّ ٥َ ٠بَ َسْ َ ٧
أَٓ َِض َِ ٤ضا َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٣ا َٗا ََٗ ٢ا ََ ٩ِ ٣َ ٢طا َئ ا ِٗ َت َل ٍَ
اربامیہ نب ومیس ،دسمد ،یسیع ،اربامیہ ،وثر ،رادش نب دعس ،دبعاہلل نب اعرم نب یحل ،رضحت دبعاہلل نب رقط ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہہک یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اراشد رفامای اہلل ےک زندکی رمہبت ںیم ڑبا دؿ ویؾ ارحنل ےہ افر رھپ ویؾ ارقل ےہ ینعی ویؾ
ارحنلاکدفرسادؿ۔رافیاکایبؿےہہکاسدؿروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرحنرکےنےکےیلاپچن(ایھچ)افٹنالےئےئگنج
ںیمےسرہافٹنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرقبیرتوہاتاجاتاھتاتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےلہپاسوکرحنرفامںیئ(سپ
بجفہ رحن ےیکےئگ) افراےنپ ؤولہؤںرپرگزپےاسفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنوکیئابتآ یگتسےسرفامیئسجوکںیم
ںیہننساکسنکیلدعبںیمولعمؾوہاہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاھتسجاکیجاچےہاسںیمےسوگتشاکڑکٹااکٹےل
رافی  :اربامیہنبومیس،دسمد،یسیع،اربامیہ،وثر،رادشنبدعس،دبعاہللنباعرمنبیحل،رضحتدبعاہللنبرقطریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
افٹنوکرحنرکےناکرطہقی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 3

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حاتً ،٥بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسیً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،رح٠٣ہ ب٤ً ٩زاً ،٪بساہلل ب ٩حارث ،حرضت رعٓہ
ب ٩حارث ٨ٛسی رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس
رح َ ٍَ ٠َ ٣بِ َٔ ٤ِٔ ً ٩ز َ
ٔی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِِ َ ٩
اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ُغ َٓ ٍَ بِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ا ِل ٔ٨ِ ٜس ِّٔی َٗا ََ ٢طض ٔ ِس ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی
ث اْلِ َ ِزز ٔ ِّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُ ِ
َ
َحبَ ٍٔ َوأَ َخ َذ
َح َّح ٍٔ ا َِ ٟو َزا َٔ َوأتُ َٔی بٔا ِٟبُ ِس َٔ٘ َٓ ٪ا َ ٢ا ِزًُوا لٔی أَبَا َح َش ُٕ َٓ ٩سعٔ َی َٟطُ ًَل ٔ ٌّی َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ُخ ِذ بٔأ ِس َٔ ٔ ١ا ِِ َ ٟ
َّ َ
َّ
ُ
َفَْ َرَ ٔ ٛب َب ِِ ََ ٠تطُ َوأَ ِر َز َٖ ًًَّ ٔ ٠یا َرض َٔي اہللُ ًَ ِ٨طُ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠بٔأ ًِ ََل َصا ث َّ ٥كَ ٌَ َ٨ا ب ٔ َضا ِٔی ا ِٟبُ ِس ٔ٤َّ ٠َ َٓ ٪ا َ َ
دمحمنباحمت،دبعارلنمح نب دہمی،دبعاہللنبابمرک ،رحہلمنب رمعاؿ،دبعاہلل نب احرث،رضحترعہف نباحرث دنکی ریض

اہللہنع ےسرفاتیےہ ہک حجةاولداع ےکومعق رپںیمروسؽاہللیلصاہلل ہیلع فآہلفملس ےکاسھت اھت(بجذحبرکےنےکےیل)
افٹنالےئےئگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاوبانسحلوکالبؤ(ہیرضحتیلعیکتینکیھت)ذہلارضحتیلعوکالبایایگ(بج
فہآےئگوت)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتیلعریضاہللہنعےسرفامایمتاھبالوکےچینےسڑکپولافروخدآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےناسوکافرپےسڑکپاافررھپاھبالافٹنےکقلحرپامرا(ینعیاسوکرحنایک)بجآپاساکؾےسافرغوہےئگوتآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملساےنپرچخرپوساروہےئافررضحتیلعریضاہللہنعوکاےنپےھچیپاھٹبای۔
رافی  :دمحم نب احمت ،دبعارلنمح نب دہمی ،دبعاہلل نب ابمرک ،رحہلم نب رمعاؿ ،دبعاہلل نب احرث ،رضحت رعہف نب احرث
دنکیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
افٹنوکرحنرکےناکرطہقی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 4

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،ابوخاٟس ،اب ٩جزیح ابی زبير ،جابزً ،بساٟزح ٩٤ب ٩سابم

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو َخإ ٔ ٟس اْلِ َ ِح َ٤زُ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َوأَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ٩
سی َٗائ ًََٔ ٍّ ٤ل َی َ٣ا بَِ ٔ َی َٔ َٗ ٩ِ ٣وائَٔ ٔ٤ضا
َح َ
َساب ٔ ٕم أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِػ َحابَ ُط کَاُ ٧وا یَ ُِ َ ٨
و ٪ا َِ ٟب َسُ٘ ٌِ ٣َ ٍَ َ ٧و َ ٍَ ٟا ُِ ٟی ِ َ
امثعؿنبایبہبیش ،اوباخدل،انبرجباایبزج ،،اجرب،دبعارلنمحنباسےسےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسافرآپیلص
اہلل ہیلعفآہل فملس ےک ااحصب افٹن وک ایس رطہقی رپرحن رکےت ےھتہک فہ اس وک ڑھکارک ےکاس اک ابایںاہھت ابدنھ دےتی ےھت۔ افر
ابیقنیتاہھتاپؤںرپفہڑھکاراتہاھت۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اوباخدل،انبرجباایبزج ،،اجرب،دبعارلنمحنباسےس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
افٹنوکرحنرکےناکرطہقی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 5

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١ہظی ،٥یو٧ص ،زیاز ب ٩جبير

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص أَ ِخب َ َرنٔی زٔ َیا ُز بِ ُُ ٩ج َبي ِر ٕ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َ ٍَ ٣ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز بٔٔ٤ىّي ٓ َََّ ٤ز ب ٔ َز ُج َٕ ١وص َُو

َح بَ َسَ َ ٧ت ُط َوه ٔ َی بَار ََٔ٘ َٓ ٍْ ٛا َ ٢ا ِب ٌَ ِث َضا ٗ ٔ َیا ّ٣ا َُ٘ ٣ی ََّس ّة ُس ََّ ٣ُ ٍَ ٨ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َی ُِ َ ٨
ادمحنبلبنح،میشہ،ویسن،زایدنبریبجےسرفاتیےہہکںیمینمںیمرضحتدبعاہللنبرمعےکاسھتاھت۔انبرمعاکیصخشےک
اپ س ےس سگرے وج افٹن وک اھٹیب رکرحن رک راہ اھت۔ آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےناس ےس رفامایاس وک ڑھکا رک ےک افر ابدنھ رک رحن
یہیروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکرطہقیاھت
رافی  :ادمحنبلبنح،میشہ،ویسن،زایدنبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
افٹنوکرحنرکےناکرطہقی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 6

راوی ٤ً :ز و بً ٩و ،٪ابً ٩یی٨ہً ،بسالرکی٣ ،٥حاہسً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابی ٟیلی ،حرضت ًلی رضي اہلل ً٨ہ

ِرک ٔی ٥ا َِ ٟحزَر ِّٔی ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا َُ ٪ی ٌِىٔي ابِ ََ ًُ ٩ی ِی َِ ًَ ٩ِ ًَ ٍَ ٨ب ٔس ال َ ٔ
َِ ٟیل َی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أَ ََ ٣زنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪أَٗ َُوًَ ٦ل َی ب ُ ِسٔ٧طٔ َوأَ ِٗ ٔش َُ ٥جُ٠و َز َصا َو ٔج ََلََ ٟضا

َوأَ ََ ٣زنٔی أَ ََِ ٪ل أ ُ ًِ ٔل َي ا َِ ٟحزَّ َار َٔ ٨ِ ٣ضا َط ِیئّا َو َٗا َِ َ ٧ ٢ح ُ ٩نُ ٌِ ٔلیطٔ ٔ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣سَٔ٧ا

رمعف نب وعؿ ،انب ہنییع ،دبعارکلمی ،اجمدہ ،دبعارلنمح نب ایب یلیل ،رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنےھجممکحدایہک(ذحبےکفتق)ںیمافوٹنںےکرقبیوموجدوہںافر(بجذحبوہاجںیئوت)اؿیکاھکولںافر
وھجولںوکمیسقت رکدفں زینہی یھباتدیکرفامیئہکںیم اصقیئ وکاس ںیمےسھچک ہندفں رضحتیلع رفامےتںیہہک اصقیئوک مہاےنپ
اپسےسدےتیےھت۔
رافی  :رمعفنبوعؿ،انبہنییع،دبعارکلمی،اجمدہ،دبعارلنمحنبایبیلیل،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارحاؾابدنےنھاکفتق
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ارحاؾابدنےنھاکفتق

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 7

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،یٌ٘وب ،اب ٩ابزاہی ،٥اب ٩اسح ،ٙخؼیٕ بً ٩بساٟزح ،٩٤سٌیس ب ٩جبير

ٕ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ
وب َی ٌِىٔي ابِ َ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَىٔي ُخ َؼ ِی ُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّسثَ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ

ض ًَحٔ ِب ُت َٔل ِخت ََٔل ٔ
اب َر ُسو ٔ٢
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ ٟحزَر ُّٔی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ِ ٌَ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٖ أَ ِػ َح ٔ
ض یَا أَبَا ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
َ إَٔ َّ ٧ضا إٔ٤َ َّ ٧ا
ض ب ٔ َذَ ٔ ٟ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی إٔص ََِل َٔ ٢ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن أَ ِو َج َب َٓ َ٘ا َ ٢إنٔيی َْلَ ًِ َ ٥ُ ٠ا٨َّ ٟا ٔ
َخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
کَاِ َ ٧ت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح َّح ٍّ َواح ٔ َس ّة َٓ ٩ِ ٔ٤صُ ََ ٨
اک ا ِخ َت َُٔ ٠وا َ َ
َفَْ َٔ ٩ِ ٣ر ٌَِ ٛت َِیطٔ ٓ ََشٍَ ٔ٤
اجا َٓ َ٤َّ ٠ا َػلَّی ِٔی َِ ٣شح ٔ ٔسظ ٔ ب ٔ ٔذی ا ُِ ٟحَِ ٠ی َٔ ٍٔ َر ٌَِ ٛت َِیطٔ أَ ِو َج َب ِٔی َِ ٣حٔ ٔ ٠شطٔ َٓأ َ َص َّ ١بٔا َِ ٟح ِّخ ح ٔي َن ََ
َح ًّ
اض إٔ٤َ َّ ٧ا
َ ُٔ ٨ِ ٣ط أَٗ َِو ْاَ ٦وذََ ٔ ٟ
َ ُٔ ٨ِ ٣ط أَٗ َِو ْاَ َٓ ٦حٔٔوِ ُت ُط ًَ ُِ ٨ط ث ُ ََّ ٥رَ ٔ ٛب َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِس َت َ٘ َِّ ٠ت بٔطٔ َ٧ا َٗ ُت ُط أَ َص ََّ ١وأَ ِز َر َک ذََ ٔ ٟ
ذََ ٔ ٟ
َ أَ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
اس َت َ٘ َِّ ٠ت بٔطٔ َ٧ا َٗ ُت ُط یُض ٔ َُّ٘ َٓ ١اُٟوا إٔ٤َ َّ ٧ا أَ َص ََّ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن
کَاُ ٧وا َیأِتُ َ
و ٪أَ ِر َس ّاَل ٓ ََشٌُ ٔ٤و ُظ ح ٔي َن ِ
َش ٔ
ٖ ا ِٟب َ ِی َسا ٔ
َ ٔ٨ِ ٣طُ
ئ أَ َص ََّ ١وأَ ِز َر َک ذََ ٔ ٟ
ِ
اس َت َ٘ َِّ ٠ت بٔطٔ َ٧ا َٗ ُتطُ ث ُ ََّ ٣َ ٥ضي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا ًَ ََل ًَل َی َ َ

َش ٔ
اس َت َ٘ َِّ ٠ت بٔطٔ َ٧ا َٗ ُت ُط َوأَ َص َّ١
ٖ ا ِٟب َ ِی َسا ٔ
ئ َوایِ ُ ٥اہللٔ َِ َ٘ ٟس أَ ِو َج َب ِٔی َُ ٣ؼ ََّل ُظ َوأَ َص َّ ١ح ٔي َن ِ
أَٗ َِو ْاَ٘ َٓ ٦اُٟوا إ ٔ٤َ َّ ٧ا أَ َص َّ ١ح ٔي َن ًَ ََل ًَل َی َ َ
َّ
ٔیس ٓ ََ ٩ِ ٤أَ َخ َذ بٔ َ٘ ِو ِٔ ًَ ٢ب ٔس اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ َ
َش ٔ
َفَْ َٔ ٩ِ ٣ر ٌَِ ٛت َِیطٔ
ٖ ا ِٟب َ ِی َسا ٔ
ئ َٗا ََ ٢سٌ ْ
ح ٔي َن ًَ ََل ًَل َی َ َ
ض أ َص َِّٔ ١ی َُ ٣ؼَل ُظ إٔذَا َ َ
دمحم نب وصنمر ،وقعیب ،انب اربامیہ ،انب ااحسؼ  ،خطیف نب دبعارلنمح ،دیعس نب ریبج ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت انب
ابعسےسرعضایکہکےھجماسابترپریحتےہہکاحصہبےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکارحاؾابدنےنھےکفتقےکابرے
ںیم االتخػ ایک ےہ۔اس رپرضحت انب ابعس ےن رفامایالص وصرت احؽ ےس ںیم بس ےس زایدہفافق وہں۔ ابت ہی ےہ۔ہک
آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اکی یہ جح ایک افر یہی االتخػ اک ببس ےہ(اسیک لیصفت ویں ےہ) روسؽ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
دمہنیےسجحےکارادہےسےلکنبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنذفاہفیلحلیکاینپدجسمںیمدفرتعکامنززپیھافرایسہگجارحاؾ
ابدناھ افر امنز ےس رفاتغ ےک دعب جح اک ہیبلت زپاھ سپ ھچک ولوگں ےن اس وک انس (افر ھچک ولوگں ےن ہن انس) نکیل ںیم ےن اس وک اید
راھک۔ اس ےک دعبآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس افٹن رپ وسار وہےئ افر بج افٹن دیساھ ڑھکا وہایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس
ےن رھپ جح اک ہیبلت زپاھ ھچک ولوگں ےن اس فتق انس سج یک فہج ہی ےہ ہک ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس (اےھٹک وہ رک
ںیہن ہکلب) اگل اگل وٹویلںیک لکش ںیم آرےہ ےھت وت نج ولوگں ےن اس فتق انس فہ یہی ےھجمس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
ایھباالہؽایکےہ(ہیبلتزپاھےہ)ینعیسجفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکافٹندیساھڑھکاوہایگ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسفاہںےسرفاہنوہےئگبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدیباءانیماقمؾیکدنلبیرپڑچےھوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرھپ

االہؽ ایک (ینعی ہیبلت زپاھ) ھچک ولوگں ےن اس فتق انس افر اوھنں ےن ولوگں ےس یہی ایبؿ ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
ہیبلت اس فتق زپاھ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیباء یک دنلبی رپ ڑچےھ۔ رگم دخبا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ یہ
دجسمںیماالہؽرکایلاھتاسےکدعبدفرسیرمہبتاسفتقاالہؽایک۔بجآپدیباءیکدنلبیرپڑچےھرضحتدیعسنبریبجےتہک
ںیہہکسجےنانبابعسےکوقؽوکاایتخرایکےہاسےنایسدجسمںیمدفرتعکامنزےسرفاتغےکدعباالہؽایک۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،وقعیب،انباربامیہ،انباقحس،خطیفنبدبعارلنمح،دیعسنبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ارحاؾابدنےنھاکفتق

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 8

٣وسي بً٘ ٩بہ ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل ً٨ہ
راوی ٌٗ :بىي٣ ،اٰ ،َٟ

وًَ ٪ل َی
وسي بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب ٍَ ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ٢بَ ِی َسا ُؤ َُ ٥ِ ٛص ٔذظ ٔ َّأًٟي َتٔ ِٜذب ُ َ
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اَ ٣ُ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٔ ٓ ٥َ ٠یضا َ٣ا أَ َص ََّ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّل ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣س ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ َی ٌِىٔي َِ ٣شحٔ َس
ذٔی ا ُِ ٟحَِ ٠ی ٍَٔٔ

قعتنی،امکل،ومٰیسنبہبقع،اسملنبدبعاہلل،رضحتدبعاہللنبرمع ریضاہلل ہنع ےسرفاتیےہہکاںوہں ےناہکہی ےہفہ اقمؾ

دیباءسجےکقلعتممتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکةسنوھجٹڑھگےتوہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناالہؽںیہنایک
رگماینپذفالخیفہیکدجسمںیم۔
رافی  :قعتنی،امکل،ومٰیسنبہبقع،اسملنبدبعاہلل،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ارحاؾابدنےنھاکفتق

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 9

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا ،َٟسٌیس ب ٩ابی سٌیسً ،بیسب ٩جزیخ سے روایت ےہ ٛہ ا٧ہوں ےن حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟسٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس بِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَُ َّ ٧ط َٗا َِ ٌَ ٔ ٟ ٢بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز یَا أَبَا ًَ ِبسٔ

َ ََل َت َُّ ٤ص ٔ٩ِ ٣
َ َی ِؼ ََ ٌُ ٨ضا َٗا َ٣َ ٢ا صُ َّ٩یَا ابِ َُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َ
َ َت ِؼ َ ٍُ ٨أَ ِر َب ٌّا  ٥َِ ٟأَ َر أَ َح ّسا ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحاب ٔ َ
اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤رأَیِ ُت َ
َّ
َُ َتَِ ٠ب ُص اٌَ ٨ِّ ٟا َِّ ٢
اض
ْفة ٔ َو َرأَیِ ُت َ
اٟشبِت ٔ َّی ٍَ َو َرأَیِ ُت َ
اْلِ َ ِرکَا ٔ ٪إ ٔ ََّل ا َِ َ ٟمَيَّ ٔ ٧یي ِ ٔن َو َرأَیِت َ
َ إٔذَا َُ ٨ِ ٛت ب ٔ َ ٍَ ٜ٤أَ َص َّ ١اُ ٨َّ ٟ
َ َت ِؼبُ ُّ ب ٔ ُّ
اٟؼ ِ َ
ا ٪یَ ِو َ ٦اٟتَّرِؤیٍَٔ َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ٣ا اْلِ َ ِرکَا َُّٔٓ ٪نيی  ٥َِ ٟأَ َر َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
إٔذَا َرأَ ِوا ا ِٟض ٔ ََل ََ ٢و ٥َِ ٟتُض ٔ َّ ١أََ ِ ٧ت َحًَّي ک َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َُّ ٤ص إ ٔ ََّل ا َِ َ ٟمَيَّ ٔ ٧یي ِ ٔن َوأَ َّ٣ا اٌَ ٨ِّ ٟا ُِّ ٢
اٟشبِت ٔ َّی ٍُ َّٓٔنيی َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یََِ ٠ب ُص اٌَ ٨ِّ ٟا ََّ ٢أًٟي
ُ
َ
ْفةُ َّٓٔنيی َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِؼبُ ُّ ب ٔ َضا
َِ ٟی َص ٓ َٔیضا َط ٌِ ْز َو َی َت َو َّؿأ ٓ َٔیضا َٓأَ٧ا أُح ُّٔب أَ ِ ٪أَ َِ ٟب َش َضا َوأَ َّ٣ا ُّ
اٟؼ ِ َ
َٓأََ٧ا أُح ُّٔب أَ ِ ٪أَ ِػبُ َّ ب ٔ َضا َوأَ َّ٣ا ِاْلٔص ََِل َُّٔٓ ٢نيی  ٥َِ ٟأَ َر َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُض ٔ َُّ ١حًَّي َت َِ ٨ب ٌٔ َث بٔطٔ َراح ٔ َُ ٠ت ُط
یبنعق ،امکل ،دیعس نب ایب دیعس ،دیبعنب رججی ےس رفاتی ےہ ہک اںوہں ےن رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس اہک ہک اے
ت
اوبدبعارلنمح ںیم ےن مت وک اچر ایسی زیچںی رکےت داھکی ےہ وج ںیم ےن مھاارے اسویھتں ںیم ےس یسک وک رکےت ںیہن داھکی اںوہں
ےناہک فہ ایکزیچںیںیہ؟ںیم ےناہکہک متوطاػںیم رصػرنکامیینافررجحاوسد وک وھچےتوہافرمت اےسیوجےت ےتنہپوہسج ےک
ڑمچے ںیم ابؽ ںیہن وہےت افر مت(ابولں ای ڑپکفں وک رےنگن ںیم) زرد رگن اک اامعتسؽ رکےت وہ افر ںیم ےنداھکی ہک بج مت ہکم ںیم
وہےت وہ (وت اچدن دےتھکی یہ ارحاؾ ںیہن ابدنےتھ ہکلب) ویؾ اہیوفہی (آ ںیںی اترخی) وک ابدنےتھ وہ وا ہ افر امتؾ ولگ اچدن دےتھکی یہ
ارحاؾابدنھےتیلںیہرضحت دبعاہللنبرمعریضاہللہنع ےنوجابدایہکاہجںکتاراکؿوکوھچےنیکابتےہوتںیمےنروسؽ
اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس وک یسک رنک وک وھچےت ںیہنداھکی وساےئ رنک امیین افر رجح اوسد ےک افرریغبابولں ےک ڑمچے ےک وجےت
ےک قلعتم رعض ےہ ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اےسی ڑمچے ےک وجےت ےنہپ داھکی ےہ سج ںیم ابؽ ںیہن ےھت افر
آپیلصاہللہیلعفآہلفملساںیھنوکےنہپےنہپفوضیھب رکےتیلےھتاسےیلںیمیھباےسییہوجےتاننہپدنسپرکاتوہںافرزردرگن
یکابتہی ےہہک ںیمےن آپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملسوک زردرگن ےس(ابولںای ڑپکفں) وکرےتگنوہےئداھکیےہسپ ایسےیل ںیم
یھب زرد رگن ےس رانگن دنسپ رکات وہں افر االہؽ (ارحاؾ ابدنےنھ) یک ابت یہ ےہ ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہیبلت
زپےتھںیہنانساہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکافٹنےنلچےکفاےطسڑھکاوہاجاتےہ۔
رافی  :یبنعق،امکل،دیعسنبایبدیعس،دیبعنبرججیےسرفاتیےہہکاںوہںےنرضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ارحاؾابدنےنھاکفتق

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 10

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب٣ ،١ح٤س ب ٩برک اب ٩جزیخ٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،حرضت ا٧ص رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢ػلَّی َر ُسو ُ٢
َّ
ات ب ٔ ٔذی ا ُِ ٟحَِ ٠ی َٔ ٍٔ َحًَّي
ْص ب ٔ ٔذی ا ُِ ٟحَِ ٠ی ٍَٔٔ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ َّ ٥بَ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠
اٟو ِض َز بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ ٍٔ٨أَ ِربَ ٌّا َو َػلی ا َِ ِ ٌَ ٟ
اس َت َو ِت بٔطٔ أَ َص َّ١
أَ ِػ َبحَ َٓ َ٤َّ ٠ا َرَ ٔ ٛب َراح ٔ ََ ٠ت ُط َو ِ
ادمحنبلبنح،دمحمنبرکبانبرججی،دمحمنبدکنمر،رضحت اسنریضاہللہنعےسرفاتی ےہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن دمہنی ںیم رہظ یک اچر رتعک امنز زپیھ افر ذفاہفیلحل اج رک رصع یک دف رںیتعک زپںیھ افر رات فںیہ سگری بج حبص وہیئ وت اےنپ
افٹنرپوساروہےئافربجفہدیساھڑھکاوہایگوتہیبلتزپاھ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دمحمنبرکبانبرججی،دمحمنبدکنمر،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ارحاؾابدنےنھاکفتق

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 11

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١روح ،اطٌث ،حش ،٩حرضت ا٧ص ب٣ ٩ا َٟرضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح َح َّسثَ َ٨ا أَ ِط ٌَ ُث ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ئ أَ َص َّ١
اٟو ِض َز ث ُ ََّ ٥رَ ٔ ٛب َراح ٔ ََ ٠ت ُط َٓ َ٤َّ ٠ا ًَ ََل ًَل َی َج َب ٔ ١ا ِٟب َ ِی َسا ٔ
َػلَّی ُّ
ادمح نب لبنح ،رفح ،اثعش ،نسح ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رہظیکامنز(ذفاہفیلحلںیم)زپیھرھپاےنپافٹنرپوساروہےئافربجدیباءاہپڑیکدنلبیرپڑچےھوتہیبلتزپاھ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،رفح،اثعش،نسح،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ارحاؾابدنےنھاکفتق

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 12

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،وہب اب ٩جزیز٣ ،ح٤س ب ٩اسح ،ٙابی ز٧از ،حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا ب٨ت سٌس ب ٩ابی وٗاؾ

رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا َوص ِْب َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩جزٔیز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣ح ََّ ٤س بِ َ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙیُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی
أ َ ٧ ٪ي ُّي اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ َخ َذ
اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ ب ٔ ِ٨تٔ َس ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢س ٌِ ُس بِ ُ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ ک َ َ

ئ
َش َٖ ًَل َی َج َب ٔ ١ا ِٟب َ ِی َسا ٔ
اس َت َ٘ َِّ ٠ت بٔطٔ َراح ٔ َُ ٠ت ُط َوإٔذَا أَ َخ َذ َ ٔ
َٔ
ْف َٔ أَ َص َّ ١إٔذَا ِ
َط َی ٙأ ُ ُح ٕس أَ َص َّ ١إٔذَا أَ ِ َ
َط َی ٙا ِِ ُ ٟ

دمحمنباشبر،فبہانب رجری ،دمحمنبااحسؼ،ایبزاند ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعتنب دعسنبایبفاقصریضاہلل ہنعےسرفاتی
ےہ ہک رضحت دعس اک ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رفع ےک راہتس ےس ہکم اجےت وت اس فتق ہیبلت زپےتھ بج آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملساکافٹندیساھڑھکاوہاجاتافربجادحےکراہتسےساجےتوتدیباءیکدنلبیرپڑچھرکہیبلتزپےتھ۔
رافی  :دمحمنباشبر،فبہانبرجری،دمحمنباقحس،ایبزاند،رضحتاعہشئریضاہللاہنعتنبدعسنبایبفاقصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحںیمرشطاگلےناکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
جحںیمرشطاگلےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 13

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨بً ،١بازً ،وا ،٦ہَل ٢ب ٩خبابً ،رک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

ض أَ َُّ ٪ؿ َبا ًَ ٍَ ب ٔ َِ ٨ت اٟزُّبَي ِر ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَبَّازُ بِ ُ ٩ا َِّ ٌَ ٟوا ٩ِ ًَ ٔ ٦ص ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩خب ٕ
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
َّاب ًَ ِٔ ِ ً ٩

بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب أَ َت ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنٔيی أُرٔی ُس ا َِ ٟح َّخ أَ ِطتَر ُٔن َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥اَِ ٟت
َ َّ
ق َح ِی ُث َح َب ِش َتىٔي
َ َو َٔ ٣حل يی ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِر ٔ
اُ ٠ٟض ََّٟ ٥ب َّ ِی َ
ٕ أَُٗو َُٗ ٢ا َُٗ ٢ولٔی َٟب َّ ِی َ
َٓ َِ ٜی َ
ادمح نب لبنح ،ابعد ،وعاؾ ،الہؽ نب ابخب ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ابضہع تنب زج  ،روسؽ یلص

اہللہیلعفآہلفملسیکدختم احرضوہںیئافر رعض ایکای روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملس ںیمجحرکاناچیتہوہں وت ایکںیم رشطرک
َّ
ک الل ُه ّمَ
یتکس وہں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہں وپاھچ سک رطح؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ویں ہہک ل ََّت ْب َ
کافرریمےارحاؾوھکےنلیکہگجفیہےہاہجںوتےھجمرفکدے۔
ل ََّت ْب َ
رافی  :ادمحنبلبنح،ابعد،وعاؾ،الہؽنبابخب،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحرفمداکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
جحرفمداکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 14

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ٌٗ٨يي٣ ،اً ،َٟبساٟزح ٩٤بٗ ٩اس ،٥حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٍَ ٤ََ ٠ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي َح َّسثَ َ٨ا َ٣اِ ًَ ٩ِ ًَ َْ ٔ ٟب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَب ٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََفِ َ َز ا َِ ٟح َّخ

دبع اہلل نب ہملسم یبنعق ،امکل ،دبعارلنمح نب اقمس ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنجحںیمارفادایک(ینعیرصػجحیکتینیکرقاؿافرعتمتںیہنایک)
رافی  :دبعاہللنبہملسمیبنعق،امکل،دبعارلنمحنباقمس،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
جحرفمداکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 15

٣وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤از ،اب ٩س٤٠ہ٣ ،وسي ،وہیب ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت
راوی  :س٠مَي ٪ب ٩رحب ،ح٤از ب ٩زیسٰ ،
ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩س ٍَ ٤ََ ٠ح و
رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُِ َ ٩

َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َ َ
وسي َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩

ا ٪ب ٔ ٔذی ا ُِ ٟحَِ ٠ی َٔ ٍٔ َٗا ََ ٩ِ ٣َ ٢طا َئ أَ ِ ٪یُض ٔ َّ ١ب ٔ َح ٓ ٕخ َٓ ُِ ٠یض ٔ ََّ ١و ََ ٩ِ ٣طا َئ أَ ِ ٪یُض ٔ َّ١
َو َس ََّ ٣ُ ٥َ ٠وآ ٔي َن ص ََٔل َ ٢ذٔی ا ِٔ ٟح َّح ٍٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
وسي ِٔی َحسٔیثٔ ُو َص ِیبٕ َّٓٔنيی َِ ٟو ََل أَنيی أَص َِسیِ ُت َْلَصِ َُِ ٠٠ت بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َو َٗا َِٔ ٢ی َحسٔیثٔ َح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩سٍَ ٤ََ ٠
بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َٓ ُِ ٠یض ٔ َّ ١بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َٗا ََ ٣ُ ٢
ُ
ی ٙح ِٔـ ُت ٓ ََس َخ َ١
اَّٟط ٔ
َوأَ َّ٣ا أََ٧ا َٓأص ُّٔ ١بٔا َِ ٟح ِّخ َّٓ ٔ َّ٣َ ٪عٔی ا َِ ٟض ِس َی ث ُ ََّّ ٥ات َٔ ُ٘وا َُٓ ٨ِ ُٜت ٓ َٔی ٩ِ ٤أَ َص َّ ١بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َٓ َ٤َّ ٠ا کَا َِٔ ٪ی َب ٌِ ٔف َّ ٔ

ًَل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا أَبِکٔی َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا یُ ِبٔ ٜ
َخ ِج ُت ا َِ ٌَ ٟاَٗ ٦ا َِ ٢ارٓ ٔ ٔضي
ٔیَ ُُِٗ ٠ت َوز ٔ ِز ُت أَنيی  ٥َِ ٟأَ َُ َ ٩ِ ٛ

ؤِ ٪ی َح ِّحض ٔ ِ٥
وسي َوأَصٔل يی بٔا َِ ٟح ِّخ َو َٗا َُ ٢سََ ِ ٠مَي َُ ٪و ِاػ َ٨عٔی َ٣ا َی ِؼ َ ٍُ ٨ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
ًُ َِ ٤ز َت َٔ َوا ِن ُ٘ ٔضي َرأِ َس َٔ َوا َِ ٣ت ٔظ ٔلي َٗا ََ ٣ُ ٢
وسي
َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
اَِ ٟ ٪ی َ ٍُ ٠اٟؼَّ َسرٔ أَ ََ ٣ز َی ٌِىٔي َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ًَ ٥َ ٠ب َس اَّ ٟز ِح َََ ٓ ٩ٔ ٤ذ َص َب ب ٔ َضا إلٔ َی اٟت َّ ِٔٔ ٌ٨یَ ٥زا َز َُ ٣
َ َص ِس ْی
اَ ٤ِ ًُ ٪زت َٔضا َوكَآ َِت بٔا ِٟب َ ِیتٔ َٓ َ٘ َضي اہللُ ًُ َِ ٤ز َت َضا َو َحح ََّضا َٗا َ ٢صٔظَ ْاَ ٦و ٥َِ ٟیَِٔ ٩ِ ُٜی َط ِی ٕئ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
َٓأ َ َص َِّ ٠ت بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ ََ َ َ٣
ئ ك َ ُض َز ِت ًَائٔظَ ٍُ َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا
وسي ِٔی َحسٔیثٔ َح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩س٤َّ ٠َ َٓ ٍَ ٤ََ ٠ا کَاِ َ ٧ت َِ ٟی َ ٍُ ٠ا َِ ٟب ِل َحا ٔ
َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َزا َز َُ ٣
امیلسؿ نب رحب ،امح د نب زدی ،ومٰیس نب اامسلیع ،امحد ،انب ہملس ،ومیس،فبیہ ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس
رفاتیےہفہرفامیتںیہہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےلکنوا ہذیاہجحلاکاچدنآؿاچنہپاھتآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسبجذفاہفیلحلںیمےچنہپ وترفامایوجصخشجحاکارحاؾابدنانھاچےہفہجحاکارحاؾابدنےھافروجرمعہاکابدنانھاچےہفہرمعہاکارحاؾ
ابدنےھومٰیسےنفبیہیکدحثیںیماہکےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگںیمدہیاکاجونرہنراتھکوہاتوتںیمرمعہاک
ارحاؾابدناتھ افرومٰیسےنامحدنبہملسیکدحثیںیماہکےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیموتجحاکارحاؾابدنوھںاگ
ویکہکنریمےاسھتدہی (اکاجونر)ےہاسےکدعبرفاتیںیمبساکاافتؼےہرضحتاعہشئریضاہللاہنع رفامیتںیہہکںیماؿ
ولوگں ںیم یھت وھنجں ےن رمع ہ اک ارحاؾ ابدناھ اھت راہتس ںیم ےھجم ضیح آایگ بج ریمے اپس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
رشتفیالےئوتںیمرفریہیھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچویکںرفیتےہ؟ںیمےناہکاکشںیماساسؽ(رمعہےکےیل)
ہنیلکنوہیتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرمعہوھچڑدےافررسےکابؽدوھڈاؽافریھگنکرکومٰیسےناہک(آپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنہییھبرفامایہک)جحاکارحاؾابدنھےلافرامیلسؿےناہک(آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیرفامایاھت)وجاکؾاملسمؿ
رکںی وت یھب رکیت اج (وسےئ وطاػ ےک) رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ سپ بج فایسپ یک رات وہیئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےن(رضحتاعہشئریضاہللاہنعےکاھبیئ)دبعارلنمحوکمکحایکوتفہاؿوکمیعنتےلےئگ(میعنتاکیاقمؾاکانؾےہوج
رحؾےساخرجےہ)ومٰیسےناانتااضہفایکہکرضحتاعہشئ ریضاہللاہنعےنرمعہاکارحاؾابدناھافراخہنہبعکاکوطاػایکسپاہلل
اعتیل ےن اؿ ےک جح افر رمعہ وک وپرا رک دای اشہؾ ےن اہک اس ںیم اؿ رپ وکیئ دہی الزؾ ہن آیئ (اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک) ومٰیس ےن امحد نب
ہملسیکدحثیںیمہیااضہفایکےہہکبجاحطبءیکراتوہیئوترضحتاعہشئریضاہللاہنعضیحےساپکوہںیئ۔
رافی  :امیلسؿ نب رحب ،امحد نب زدی ،ومٰیس نب اامسلیع ،امحد ،انب ہملس ،ومیس ،فبیہ ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
جحرفمداکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 16

راوی ٨ٌٗ :ييً ،بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،ا ،َٟابی اسوز٣ ،ح٤س بً ٩بساٟزح ،٩٤ب٧ ٩وٓ ،١رعوہ ب ٩زبير ،حرضت ًائظہ رضي
اہلل ً٨ہ

رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش٣َ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأَبٔی اْلِ َ ِس َوز ٔ َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ َ ٧ ٩وٓ َِٕ ُ ٩ِ ًَ ١

َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠اَ ٦ح َّح ٍٔ ا َِ ٟو َزا َٔ َٓ٨َّ ٔ٤ا
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت َ َ
َ ٩ِ ٣أَ َص َّ ١بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َو ٔ٨َّ ٣ا َ ٩ِ ٣أَ َص َّ ١ب ٔ َح ٓ ٕخ َو ًُ َِ ٤زة ٕ َو ٔ٨َّ ٣ا َ ٩ِ ٣أَ َص َّ ١بٔا َِ ٟح ِّخ َوأَ َص ََّ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا َِ ٟح ِّخ َٓأ َ َّ٣ا
اٟسحٔ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی
ا ٪یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َ ٩ِ ٣أَ َص َّ ١بٔا َِ ٟح ِّخ أَ ِو َج َ ٍَ ٤ا َِ ٟح َّخ َوا َِ ٤ِ ٌُ ٟز َة َٓ ٥َِ ٠یُ ٔح ُّ٠وا َحًَّي ک َ َ
َح َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩
َ٣ا ٩ِ ًَ َْ ٔ ٟأَب ٔی اْلِ َ ِس َوز ٔبّٔ ٔ ِس َ٨ازٔظ ٔ ِٔ ٣ث َ٠طُ َزا َز َٓأ َ َّ٣ا َ ٩ِ ٣أَصَ َّ ١بٔ ٌُ َِ ٤زة َٕٓأ َ َح َّ١

یبنعق ،دبعاہلل نب ہملسم ،امکل ،ایب اوسد ،دمحم نب دبعارلنمح ،نب ونلف ،رعفہ نب زج  ،،رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہک حجة اولداع ےک اسؽ مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےلکن سپ مہ ںیم ےس ھچک ولوگں ےن رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ افر
ھچک ولوگں ےن جح افر رمعہ دفونں اک ارحاؾ ابدناھ افر ضعب ےن رصػ جح اک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رصػ جح اک ارحاؾ
ابدناھاھتسپسجےنرصػجحاکارحاؾابدناھاھتایجحافررمعہدفونںاکاسےنویؾارحنلکتارحاؾہنوھکال۔ انبرسح،انبفبہ،
امکل ،رضحت اوباالوسد ریض اہلل ہنع ےس ایس دنس ےک اسھت ہی دحثی رمفی ےہ اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک سج ےن رصػ رمعہ اک
ارحاؾابدناھاھتاسےنرمعہرکےکارحاؾوھکؽدای۔
رافی  :یبنعق،دبعاہللنبہملسم،امکل،ایباوسد،دمحمنبدبعارلنمح،نبونلف،رعفہنبزج ،،رضحتاعہشئریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
جحرفمداکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 17

راوی  :اب ٩رسح ،اب ٩وہب٣ ،ا ،َٟحرضت ابواَلسوز رضي اہلل ً٨ہ

َ ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِس َوز ٔبّٔ ٔ ِس َ٨ازٔظ ٔ ِٔ ٣ث َ٠طُ َزا َز َٓأ َ َّ٣ا َ ٩ِ ٣أَ َص َّ ١بٔ ٌُ َِ ٤زة َٕٓأ َ َح َّ١
اٟسحٔ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َ٣اْ ٔ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩

انب رسح ،انب فبہ ،امکل ،رضحت اوباالوسد ریض اہلل ہنع ےس ایس دنس ےک اسھت ہی دحثی رمفی ےہ اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک
سجےنرصػرمعہاکارحاؾابدناھاھتاسےنرمعہرکےکارحاؾوھکؽدای۔
رافی  :انبرسح،انبفبہ،امکل،رضحتاوباالوسدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
جحرفمداکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 18

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا ،َٟاب ٩طہاب ،رعوہ ب ٩زبير ،حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا

رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی َح َّح ٍٔ ا َِ ٟو َزا َٔ َٓأَصِ َ٨َ ٠ِ ٠ا بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ََ

َّ
ٕ
َ ٩ِ ٣ک َ َ
اُ ٌَ ٣َ ٪ط َص ِس ْی َٓ ُِ ٠یض ٔ َّ ١بٔا َِ ٟح ِّخ َ ٍَ ٣ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔث ُ َََّ ٥ل یَ ٔح َُّ ١حًَّي َی ٔح َُّ ٨ِ ٣ٔ ١ض َ٤ا َجٔ٤ی ٌّا َٓ َ٘ ٔس ُِ ٣ت ََ ٍَ ٜ٣وأََ٧ا َحائ ْٔف َو ٥َِ ٟأَك ُ ِ
َ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِن ُ٘ ٔضي َرأِ َس َٔ َوا َِ ٣ت ٔظ ٔلي
بٔا ِٟب َ ِیتٔ َو ََل بَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َٓظَ ِ َٜو ُت ذََ ٔ ٟ
َوأَصٔل يی بٔا َِ ٟح ِّخ َو َزعٔی ا َِ ٤ِ ٌُ ٟز َة َٗاَِ ٟت َٓٔ ٌََُِ ٠ت َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َـ ِی َ٨ا ا َِ ٟح َّخ أَ ِر َس َ٠ىٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ًَ ٍَ ٣َ ٥َ ٠بسٔ
ی ٩أَ َص ُّ٠وا بٔا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ بٔا ِٟب َ ِیتٔ َوبَي ِ َن
اٖ َّأ ٟذ َ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ إلٔ َی اٟت َّ ِٔٔ ٌ٨یَٓ ٥ا ًِ َت َِ ٤ز ُت َٓ َ٘ا ََ ٢ص ٔذظ ٔ َََ٣ا َُ ٤ِ ًُ ٪زت َٔٔ َٗاَِ ٟت ٓ ََل َ

ی ٩کَاُ ٧وا َج ٌَُ ٤وا ا َِ ٟح َّخ َوا َِ ٤ِ ٌُ ٟز َة
آَخ َب ٌِ َس أَ َِ ٪ر َج ٌُوا ٔ٣ٔ ٩ِ ٣ىّي َ ٔ ٟح ِّحض ٔ َِ ٥وأَ َّ٣ا َّأ ٟذ َ
اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ ث ُ ََّ ٥ح ُّ٠وا ث ُ َّ ٥كَا ُٓوا كَ َوآّا َ َ

ی٩
اٖ َّأ ٟذ َ
ُکوا كَ َو َ
َّٓٔ٤َ َّ ٧ا كَا ُٓوا ك َ َوآّا َواح ّٔسا َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوا ُظ إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس َو َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ِ َ ٧ح َو ُظ َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ُ
یَ ٩ج ٌَُ ٤وا ا َِ ٟح َّخ َوا َِ ٤ِ ٌُ ٟز َة
اٖ َّأ ٟذ َ
أَ َص ُّ٠وا بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َوك َ َو َ

یبنعق،امکل،انب اہشب،رعفہنبزج ،،رضحتاعہشئ ریض اہللاہنعےسرفاتیےہ ہکحجة اولداعےکاسؽمہروسؽ اہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکاسھتےلکنوتمہےنرمعہ اکارحاؾابدناھرھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجصخشےکاسھتدہیاک
اجونروہفہرمعہےکاسھتجحاکیھبارحاؾابدنےھافربجکتفہدفونںےسافرغہنوہاجےئارحاؾہنوھکےل۔رضحتاعہشئریض
اہللاہنع رفامیتںیہہکںیمہکماساحؽںیمیچنہپہک ںیماحہضئیھتہنوتںیمےنوطاػایکاھتافرہنافصرمفہےکدرایمؿیعسیک یھت
اس وصرت احؽ یک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکشتی یک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اےنپ رس ےک
ابؽوھکؽ یھگنکرکرمعہوھچڑدے افر جحاکارحاؾابدنھےلسپ ںیم ےنااسی یہایک بج مہجحرک ت ے وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس

ےن دبعارلنمح نب ایب رکب ےک اسھت میعنت جیھب دای افر ںیم ےن رمعہ ادا ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی رمعہ ریتے ےلہپ
فاےلرمعہ اک دبؽ ےہ رھپ نج ولوگں ےن رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ اھت فہ وطاػ افر یعسرک ےک الحؽ وہ ےئگ افر اںوہں ےن ینم ےسفایسپ
ےکدعبجحےکفاےطسدفرساوطاػایکافرنجولوگںےنجحافررمعہدفونںیکتینیکیھتاںوہںےناکییہوطاػایک۔
رافی  :یبنعق،امکل،انباہشب،رعفہنبزج ،،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
جحرفمداکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 19

٣وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤ازً ،بساٟزح ٩٤بٗ ٩اس ،٥حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا
راوی  :ابو س٤٠ہٰ ،

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َٟب َّ ِی َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسَ ٣ُ ٍَ ٤ََ ٠
س َٖ ح ِٔـ ُت ٓ ََس َخ ًََ ١ل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا أَبِکٔی َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا یُ ِبٔ ٜ
ٔیَ یَا ًَائٔظَ ٍُ
بٔا َِ ٟح ِّخ َحًَّي إٔذَا ُ٨َّ ٛا بٔ َ ٔ
َ َط ِی ْئ َٛت ََب ُط اہللُ ًَل َی بَ َ٨ا ٔ
ت آ َز ََ٘ َٓ ٦ا َ ٢ا ِن ُشکٔی
ا ٪اہللٔ إٔ٤َ َّ ٧ا ذََ ٔ ٟ
َٓ ُُِ٘ ٠ت ح ِٔـ ُت َِ ٟی َتىٔي  ٥َِ ٟأَ َُ ٩ِ ٛح َح ِح ُت َٓ َ٘ا َُ ٢س ِب َح َ
َ ک ُ ََّ ٠ضا َُي ِ َر أَ ََِ ٪ل َت ُلؤِی بٔا ِٟب َ ِیتٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َز َخ ِ٨َ ٠ا ََٗ ٍَ َّٜ ٣ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠طا َئ أَ َِ ٪ی ِح ٌَََ ٠ضا
ا ِ٨َ ٤َ ٟا ٔس َ
َّ
َّ
َق َی ِو َ٦
ًُ َِ ٤ز ّة ََِٓ ٠ی ِح ٌََِ ٠ضا ًُ َِ ٤ز ّة إ ٔ ََّل َ ٩ِ ٣ک َ َ
اُ ٌَ ٣َ ٪ط ا َِ ٟض ِس ُی َٗاَِ ٟت َو َذبَحَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٩ِ ًَ ٥َ ٠ن َٔشائٔطٔ ا َِ ٟب َ َ

ئ َوكَ ُض َز ِت ًَائٔظَ ٍُ َٗاَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َت ِز ٔج ٍُ َػ َواح ٔ ٔيي ب ٔ َح ٓ ٕخ َوًُ َِ ٤زة ٕ َوأَ ِر ٔج ٍُ أََ٧ا بٔا َِ ٟح ِّخ
َح َٓ َ٤َّ ٠ا کَاِ َ ٧ت َِ ٟی َ ٍُ ٠ا َِ ٟب ِل َحا ٔ
أ ِ ٨َّ ٟ
َٓأ َ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ًَ ٥َ ٠ب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ٓ ََذ َص َب ب ٔ َضا إلٔ َی اٟت َّ ِٔٔ ٌ٨ی٠َ َٓ ٥ب َِّت ب ٔا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ
اوبہملس،ومٰیسنباامسلیع،امحد،دبعارلنمحنباقمس،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکمہےنجحاککیبلاہکبج مہ
رسػ ںیم ےچنہپ وت ےھجم ضیحآایگ بج روسؽ یلص اہللہیلعفآہلفملس ریمےاپسرشتفی الےئ وت ںیم رف ریہ یھت آپ یلص اہللہیلع
فآہل فملس ےن وپاھچ اے اعہشئ وت ویکں رفیت ےہ؟ ںیم ےن اہک ےھجم ضیح آایگ ےہ اکش ںیم جح وک ہن آیئ وہیت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےنرفامایاحبس ؿاہللہیوت فہزیچےہوجاہللاعتیلےنآدؾیکامتؾک ںویںوکید دیےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایبس
اراکؿ ادا رک وساےئوطاػےکسپ بج مہ ہکم ےس آےئ وتآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای سج اکدؽ اچےہ جحےک ارحاؾ وک
رمعہ ےک ارحاؾ ںیم دبؽ دے وساےئ اس صخش ےک سج ےک اسھت دہی اک اجونر ےہ رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک ویؾ ارحنل (دوسںی
اترخی) وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ازفاج یک رطػ ےس اکی اگےئ ذحب یک۔ بج احطبء یک رات آیئ افر رضحت اعہشئ

ریض اہلل اہنع ضیح ےس اپک وہ ںیئ وت اںوہں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ریمےاسھتیکوعرںیتجحافررمعہرکےکولںیٹیگافرںیمرصػجحرکےکوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےندبعارلنمحنب
ایبرکبوکمکحدایفہرضحتاعہشئریضاہللاہنعوکمیعنتںیمےلےئگاہجںاںوہںےنرمعہاکارحاؾابدناھ۔
رافی  :اوبہملس،ومٰیسنبالیعمس،امحد،دبعارلنمحنباقمس،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
جحرفمداکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 20

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ابزاہی ،٥اسوز ،حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا

َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََل َ َ ٧زی إ ٔ ََّل أَُ َّ ٧ط ا َِ ٟح ُّخ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا َت َل َّو ِٓ َ٨ا بٔا ِٟب َ ِیتٔ َٓأ َ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َِ ٟ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠

ا ٚا َِ ٟض ِس َی أَ ِ ٪یُ ٔح ََّٓ ١أ َ َح ََّ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣َ ١یَ ٩ِ ُٜس َ
َیَ ٩ِ ُٜس َ
ا ٚا َِ ٟض ِس َی

امثعؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکاسھتجحےکےیلےلکنسپبجمہہکمےچنہپوتمہےنتیباہللاکوطاػایکافرنجولوگںےک اپسدہیہنیھتاؿوکآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرمعہاکارحاؾوھکؽدےنیاکمکحرفامایسپنجولوگںےکاپسدہیہنیھتاںوہںےنارحاؾوھکؽدای۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
جحرفمداکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 21

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌي بٓ ٩ارضً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩ز ،یو٧ص ،زہزی ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
ض اٟذُّ صَل ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

اس َت ِسبَ ِز ُت َ٤َّ ٟا ُس ِ٘ ُت ا َِ ٟض ِس َی َٗا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س أَ ِح َشبُطُ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢و ا ِس َت ِ٘ َبُِ ٠ت ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣زٔی َ٣ا ِ

ض َواح ّٔسا
َٗا ََ ٢و ََ ٟح َُِ ٠٠ت ََّ ٍَ ٣أ ٟذ َ
ی ٩أَ َح ُّ٠وا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ َٗا َ ٢أَ َرا َز أَ َِ ٪یَ ُٜ
و ٪أَ ِ٣زُ ا٨َّ ٟا ٔ
دمحمنبییحینبافرس،امثعؿنبرمع،ویسن،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای ارگ ےھجم ےلہپ ےس ہی احؽ ولعمؾ وہات وت ںیم یھب اےنپ اسھت دہی ہن الات دمحم نب ییحی ےتہک ںیہ ہک ےھجم ویں اید زپات ےہ ہک
(ریمےخیشامثعؿنبرمعفےن)ویںرفاتیایکاھتںیمیھبولوگںےکاسھترمعہرکےک ارحاؾوھکؽد ات(دمحمےتہکںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسوقؽاکبلطمہیےہہک)اتہکبسولگاسکیںوہاجےت۔
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،امثعؿنبرمع،ویسن،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
جحرفمداکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 22

راوی  :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،ابی زبير ،حرضت جابز رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ ٢أَٗ َِب ِ٨َ ٠ا ُ٣ض ٔ ِّ٠ي َن ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َّ
رع َِ ٛت َحًَّي إٔذَا َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا ك ُ ِٔ َ٨ا بٔا ِلَ ٌِ َٜبٍٔ
ْف ّزا َوأَٗ َِبَِ ٠ت ًَائٔظَ ٍُ ُ٣ض ٔ َّ ٍّ ٠بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َحًَّي إٔذَا ک َاِ َ ٧ت بٔ َ ٔ
َو َس ٥َ ٠بٔا َِ ٟح ِّخ َُ ِ ٣
س َٖ َ َ
َوبٔاٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َٓأ َ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ ٔح َّ٨َّ ٣ٔ ١ا َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣یَُ ٌَ ٣َ ٩ِ ُٜط َص ِس ْی َٗا َ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٢ا ح ُّٔ٣َ ١اذَا

رع َٓ ٍَ إ ٔ ََّل أَ ِربَ ٍُ ََ ٟیا ٕ ٢ث ُ َّ ٥أَصِ َ٨َ ٠ِ ٠ا
َٓ َ٘ا َ ٢ا ِٔ ٟح ُّ ١ک ُ ُّ٠طُ ٓ ََوا َٗ ٌِ َ٨ا اَ ٨ِّ ٟشا َئ َو َت َل َّیب ِ َ٨ا بٔاِّ ٟل ٔ
یب َوَٟب ٔ ِش َ٨ا ث َٔیابَ َ٨ا َوَِ ٟی َص بَ ِی َ٨َ ٨ا َوبَي ِ َن َ َ
یَ ِو َ ٦اٟتَّرِؤیَ ٍٔ ث ُ ََّ ٥ز َخ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ًَائٔظَ ٍَ ٓ ََو َج َسصَا َت ِبکٔی َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َطأَِٗ َُٔ ٧اَِ ٟت َطأنِٔی أَنيی َٗ ِس
و ٪إلٔ َی ا َِ ٟح ِّخ ِاْل ََ٘ َٓ ٪ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذا أَ ِْ ٣ز َٛت ََب ُط اہللُ ًَل َی
اض َی ِذ َصبُ َ
اض َو ٥َِ ٟأَ ِح َُ ١ِ ٠و ٥َِ ٟأَك ُ ِ
ٕ بٔا ِٟب َ ِیتٔ َواُ ٨َّ ٟ
ح ِٔـ ُت َو َٗ ِس َح َّ ١اُ ٨َّ ٟ
بَ َ٨ا ٔ
ٕ َحًَّي إٔذَا ك َ ُض َز ِت كَآ َِت بٔا ِٟب َ ِیتٔ َوبٔاٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ ث ُ َّ٥
ت آ َز ََٓ ٦اُِ َت ٔشلٔی ث ُ َّ ٥أَصٔل يی بٔا َِ ٟح ِّخ َٓٔ ٌَََِ ٠ت َو َو َٗٔ َِت ا َِ ٤َ ٟواٗ ٔ َ
ٕ بٔا ِٟب َ ِیتٔ ح ٔي َن َح َح ِح ُت َٗا َ٢
َٗا َِ َٗ ٢س َح َِ٠٠تٔ َٔ ٩ِ ٣ح ِّح َٔ َوًُ َِ ٤زت َٔٔ َجٔ٤ی ٌّا َٗاَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنٔيی أَ ٔج ُس ِٔی َن ِٔ ٔسي أَنيی  ٥َِ ٟأَك ُ ِ
َ َِ ٟی َ ٍُ ٠ا َِ ٟح ِؼ َبٍٔ
َٓاذِ َص ِب ب ٔ َضا یَا ًَ ِب َس اٟزَّ ِح ََٓ ٩ٔ ٤أ َ ًِِ ٔ٤ز َصا ٔ ٩ِ ٣اٟت َّ ِٔٔ ٌ٨یَ ٥وذََ ٔ ٟ
ہبیتقنبدیعس،ثیل،ایبزج ،،رضحتاجربریضاہللہنعےسرفاتیےہےکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتجحارفاد

اکارحاؾابدنھ رکآےئ بجہکرضحتاعہشئریضاہلل اہنع ےنرمعہ اکارحاؾابدناھ اھت رضحتاعہشئریضاہلل اہنع بجرصػ ںیم
ںیچنہپوتاؿوکضیحآایگاہیںکتہکمہہکمچنہپےئگافرفاہںچنہپرکمہےناخہنہبعکاکوطاػایکافرافصفرمفہےکدرایمؿیعسیک

سپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحرفامایہکسج ےکاسھتدہیںیہنےہ فہارحاؾوھکؽڈاےلافرالحؽوہاجےئمہ ےن
وپاھچایکایکزیچںیالحؽوہںیگ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایامتؾزیچںیسپمہےنوعروتںےستبحصیکوخوبشاگلیئافر
ےلسوہ ےئڑپکےےنہپاحالہکنایھبرعہفںیماچرراںیت ابیقںیھت رھپرتفہیےکدؿ(آ ںیںیاترخیںیم)مہ ےنجح اکارحاؾابدناھ
بجوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسرضحتاعہشئریضاہللاہنعےکاپسےئگوتداھکیہکفہرفریہںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
وپاھچویکںرفیتوہ ؟اںوہںےناہکہکےھجمضیحآایگبسولوگںےنارحاؾوھکؽدایافرںیمےنںیہنوھکالافرایھبکتاخہنہبعکاک
وطاػ یھب ںیہن ایک ابولگ جح ےک ےئل رفاہن وہ رےہ ںیہ آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی ضیح وت ارم دقتریی ےہ وج اہلل
ےن آدؾ یک امتؾ ک ںویں ےک ےیل رھک دای ےہ ذہلا متلسغرک ےک جح اک ارحاؾ ابدنھول سپ اںوہں ےنلسغ ایک افر بس اراکؿ اداےیک
بجضیحےساپکوہںیئوتاخہنہبعکاکوطاػایکافرافصفرمفہےکدرایمؿیعسیکاسےکدعبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایابمت جحافررمعہدفونںےسافرغ وہیئگ وہاںوہں ےنرعض ایک ایروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسریمے دؽ ںیماکی
اجلخؿاسےہافرفہہیہکںیمےنجحیکادتباءںیمتیباہللاکوطاػںیہنایکاھت(وتایکابںیمرکولں؟)آپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےندبعارلنمحےسرفامایاؿوکےلاجؤافرمیعنتےسرمعہرکاالہیفاہعقخطبہیکراتاکےہ۔
رافی  :تنبدیعس،ثیل،ایبزج ،،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
جحرفمداکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 23

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١یحٌي ب ٩سٌیس ،اب ٩جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕٗ ١ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأََّ ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا َٗا ََ ٢ز َخ َ١
أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ًَائٔظَ ٍَ ب ٔ َب ٌِ ٔف َص ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ٍٔ َٗا ََ ٨ِ ٔ ً ٢س َٗ ِؤٟطٔ َوأَصٔل يی بٔا َِ ٟح ِّخ ث ُ َّ ٥حُطيی َو ِاػ َ٨عٔی َ٣ا َی ِؼ ٍَُ ٨

اد َُي ِ َر أَ ََِ ٪ل َت ُلؤِی بٔا ِٟب َ ِیتٔ َو ََل ُت َؼل يی
ا َِ ٟح ُّ

ادمحنبلبنح،ییحینبدیعس،انبرججی،اوبزج ،،رضحتاجربریضاہللہنعےس(اکیدفرسیدنسےکاسھت)یہیرفاتیذموکرےہ
اسںیمہیااضہفےہہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رضحتاعہشئریضاہللاہنع ےسرفامایجحاکارحاؾابدنھ ول رھپجحرکف افرفہ
امتؾرکفوجاحیجولگرکےتںیہرگمہنوتاخہنہبعکاکوطاػرکانافرامنززپانھ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ییحینبدیعس،انبرججی،اوبزج ،،رضحتاجربریضاہللہنع

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

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
جحرفمداکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 24

راوی ً :باض ب ٩وٟیس ب٣ ٩زیس ،اوزاعیً ،لاء ب ٩رباح ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضي اہلل ً٨ہ

َّاض بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ ٔ٣َ ٩زِ َی ٕس أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی َح َّسثَىٔي اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َح َّسثَىٔي ََ ٩ِ ٣سَ ًَ ٍَ ٔ٤لا َئ بِ َ ٩أَبٔی َربَا ٕح َح َّسثَىٔي َجابٔزُ بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا ا ٌَِ ٟب ُ
ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا َ ٢أَصِ َ٨َ ٠ِ ٠ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا َِ ٟح ِّخ َخاّ ٔ ٟؼا ََل یُ َداُ ٔ ٟل ُط َط ِی ْئ َٓ َ٘ ٔس ِ٨َ ٣ا َْٔ ٍَ َّٜ ٣لَ ِربَ ٍٔ ََ ٟیا ٕ٢
َخَِ ٠و َ ٩ِ ٣ٔ ٪ذٔی ا ِٔ ٟح َّحٍٔ ٓ َُل ِٔ َ٨ا َو َس ٌَ ِی َ٨ا ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِٔ ُ ٧ ٪ح ََّ ١و َٗا ََِ ٟ ٢وَلَ َص ِسِٔی ََ ٟح َُِ ٠٠ت ث ُ َّ٥

رسا َٗ ٍُ بِ ُ٣َ ٩اَ٘ َٓ َٕ ٔ ٟا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َرأَیِ َت ُِ ٣ت ٌَت َ َ٨ا َص ٔذظ ٔأٌََ ٔ ٟا ٔ٨َ ٣ا َص َذا أَ َِْ ِ ٔ ٟ ٦لبَ ٔس َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َٗ َاَ ُ ٦
یت ابِ َُ ٩ج َزیِ ٕخ َٓأَثِب َ َت ُط لٔی
َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِ ١ه ٔ َی َْ ِ ٔ ٟلبَ ٔس َٗا َ ٢اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ َلا َئ بِ َ ٩أَبٔی َربَا ٕح یُ َح ِّس ُث ب ٔ َض َذا َٓ ٥َِ ٠أَ ِحَٔوِ ُط َحًَّي َُ ٔ ٟ٘
ابعسنبفدیلنبرمدی،افزایع،اطعءنبرابح،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہہکمہےنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکاسھترصػجحاکارحاؾابدناھافراسےکاسھتیسکزیچوکںیہنالمای(ینعیجحےکاسھترمعہیکتینںیہنیک)بج
مہہکمےچنہپ وتامہذیاہجحلیکاچرراںیتذگریکچںیھتسپمہےنوطاػایکافر(افصفرمفہےکدرایمؿ)یعسیکاسےکدعبروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن مہ وک ارحاؾ وھکؽدےنی اک مکح رفامای افر رفامای ارگ ریمےاسھت دہی اک اجونر ہن وہات وت ںیم یھب ارحاؾ وھکؽ
د ات اس ف تقرساہق نب امکل ےن ڑھکے وہ رک وساؽ ایک ایروسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ہی راعتیآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ےن مہ وک اس اسؽ ےک ےیل انعتی رفامیئ ےہ ای ہشیمہ ےک ےیل؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہشیمہ ےک ےیل اامؾ افزایع
رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اطعء نب ایب رابح ےس اس رفاتی وک انس اھت نکیل ریمے احہظف ےس اکنؽیئگ یھت دعب ںیم بج انب رجبا ےس
الماقتوہیئوتاںوہںےنایددالدی۔
رافی  :ابعسنبفدیلنبرمدی،افزایع،اطعءنبرابح،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
جحرفمداکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 25

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤از بٗ ٩یص ب ٩سٌسً ،لاء ب ٩ابی رباح ،حرضت جابز رضي اہلل ً٨ہ

ئ بِ ٔ ٩أَبٔی َربَا ٕح ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢س ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِػ َحاب ُ ُط ْٔل َ ِربَ ٍٔ ََ ٟیا َٕ ٢خَِ ٠و َ ٩ِ ٣ٔ ٪ذٔی ا ِٔ ٟح َّحٍٔ َٓ َ٤َّ ٠ا كَا ُٓوا بٔا ِٟب َ ِیتٔ َوبٔاٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ٢
اَ ٪ی ِو ُ٦
ا ٪یَ ِو ُ ٦اٟت َّ ِرو ٔ َی ٍٔ أَ َص ُّ٠وا بٔا َِ ٟح ِّخ َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
اُ ٌَ ٣َ ٪ط ا َِ ٟض ِس َی َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِج ٌَُ٠و َصا ًُ َِ ٤ز ّة إ ٔ ََّل َ ٩ِ ٣ک َ َ

َح َٗ ٔس ُ٣وا ٓ ََلا ُٓوا بٔا ِٟب َ ِیتٔ َو ٥َِ ٟیَ ُلو ُٓوا بَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ
أ ِ ٨َّ ٟ

ومیس نب اامسلیع ،امحد نب سیق نب دعس ،اطعء نب ایب رابح ،رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےک ااحصببجہکمںیمآےئوتذیاہجحلیکاچرراںیتذگریکچںیھتبجوطاػافرافصء
رمفہ ےک درایمؿیعس ےس افرغ وہ رک ےئگ وت روسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایاس جح وکرمعہ ںیمدبتلیرکول رگم سج ےک
اسھت دہی اک اجونر وہ فہ ااسی ہن رکے بج ویؾ اہیوفہی وہا (ینعی آ ںیںی اترخی وہیئ) وت احصہبرکاؾ ےن جح اک ارحاؾ ابدناھ افر ویؾ ارحنل
وہا(ینعیدوسںیاترخیوہیئ)وتاخہنہبعکاکوطاػایکرگمافصفرمفہےکچیبیعسہنیک
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحدنبسیقنبدعس،اطعءنبایبرابح،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
جحرفمداکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 26

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨بً ،١بساٟوہاب ،حبیب ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضي اہلل ً٨ہ

اب َّ
ئ َح َّسثَىٔي َجابٔزُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
یب َی ٌِىٔي ا َِ ًَ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟلا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
اٟث َ٘ف ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َحب ٔ ْ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َص َّ ١ص َُو َوأَ ِػ َحاب ُ ُط بٔا َِ ٟح ِّخ َوَِ ٟی َص َ ٍَ ٣أَ َح ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َص ِس ْی إ ٔ ََّل أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ
اًَ ٪ل ٔ ٌّی َرض َٔي اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗس َٔ ٩ِ ٣ٔ ٦ا َِ ٟی ََ ٩ٔ ٤و َُ ٌَ ٣ط ا َِ ٟض ِس ُی َٓ َ٘ا َ ٢أَصِ َُ ٠ِ ٠ت ب ٔ َ٤ا أَ َص َّ ١بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وكَ َِ ٠ح ٍَ َوک َ َ

َّ
َّ
َّ
ا٪
ْصوا َویُ ٔح ُّ٠وا إ ٔ ََّل َ ٩ِ ٣ک َ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وإ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ ََ ٣ز أَ ِػ َحابَ ُط أَ َِ ٪ی ِح ٌَُ٠و َصا ًُ َِ ٤ز ّة یَ ُلو ُٓوا ث ُ َّ ٥یُ َ٘ ِّ ُ
اس َت ِ٘ َبُِ ٠ت
َُ ٌَ ٣ط ا َِ ٟض ِس ُی َٓ َ٘اُٟوا أََ ٨ِ َ ٧ل ُٙ ٔ ٠إلٔ َی ٔ٣ىّي َوذُ ُُ ٛ
َّط ٓ ََب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
َ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢و أَنيی ِ
ورَ٧ا َت ِ٘ ُ ُ
اس َت ِسبَ ِز ُت َ٣ا أَص َِسیِ ُت َوَِ ٟو ََل أَ َّ٣َ ٪عٔی ا َِ ٟض ِس َی َْلَ ِح َُِ ٠٠ت
ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣زٔی َ٣ا ِ

ادمح نب لبنح ،دبعاولاہب ،بیبح ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب ےن جح اک ارحاؾ ابدناھ افر اس دؿ اؿ ںیم ےس یسک ےک اپس یھب دہی ہن یھت وساےئ وضحر
یلصاہللہیلعفآہلفملسافررضحتہحلطریضاہللہنعےکزینرضحتیلعریضاہللہنعوجنمی ےسآےئےھتاؿےکاپسیھبدہیاک
اجونراھترضحتیلعریضاہللہنعےناسزیچیکتینیکسجزیچیکتینروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیکیھتآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناحصہبرکاؾوکمکحدایہکجحوکرمعہےسدبؽدںیافروطاػفیعسےسافرغوہرکابؽرتکاںیئافرارحاؾوھکؽڈاںیل
رگمسجےکاسھتدہیاکاجونروہفہارحاؾہنوھکےلہینسرکاحصہبرکاؾےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایکمہینم
وک اس احؽ ںیم اجںیئ ہک امہرےذرکفں ےس ینم یتہب وہیئ وہ؟ بج آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس وک اس یک االطع وہیئ وت آپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ ںیم ےلہپ ےس ہی ارم اجاتن وت ںیم اےنپ اسھت دہی ہن الات افر ارگ ریمے اسھت دہی ہن وہیت وت ںیم یھب
ارحاؾوھکؽد ات۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعاولاہب،بیبح،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
جحرفمداکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 27

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب ٩جٌْف ،طٌبہ٣ ،حاہس ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ أَ ََّ ٣ُ ٪ح ََّ ٤س بِ ََ ٩ج ٌِ َْفٕ َح َّسث َ ُض ُِ ٩ِ ًَ ٥ط ٌِ َب ٍَ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜحاصٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اس َت َِ ٤ت ٌِ َ٨ا ب ٔ َضا ٓ ََ ٥ِ َٟ ٩ِ ٤یََ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ُٜس ُظ َص ِس ْی َٓ ُِ ٠ی ٔح َّ ١ا ِٔ ٟح َّ ١ک ُ َّ٠طُ َو َٗ ِس َز َخَِ ٠ت ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزةُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا ََ ٢ص ٔذظ ًُٔ َِ ٤ز ْة ِ

ض
رک إٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو َٗ ِو ُ ٢ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ِٔی ا َِ ٟح ِّخ إلٔ َی یَ ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا ََٗ ٍٔ ٣ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َص َذا ُْ َ ٨ِ ٣

امثعؿ نب ایب ہبیش ،دمحم نبرفعج ،ہبعش ،اجمدہ ،رضحت انب ابعس ریض اہللہنع ےسرفاتی ےہہک روسؽ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
رفامای ہی فہ رمعہ ےہ سج ےس مہ ےن افدئہ ااھٹای سج ےک اپس دہی ہن وہ فہ الحؽ وہ اجےئ اس ےیل بس زیچںی الحؽ وہ ںیئ افر
ایقتماایؾجحںیمرمعہرکاناجزئوہایگاوبداؤدےتہکںیہہکہیرکنمےہافرہیانبابعساکوقؽےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دمحمنبرفعج،ہبعش،اجمدہ،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
جحرفمداکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 28

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ٧ ،ہاضً ،لاء ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َّاض ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَىٔي أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ا٨َّ ٟض ُ
اٖ بٔا ِٟب َ ِیتٔ َوبٔاٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َٓ َ٘ ِس َح ََّ ١وه ٔ َی ًُ َِ ٤ز ْة َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ
 ١بٔا َِ ٟح ِّخ ث ُ ََّٗ ٥س َََٔ ٓ ٍَ َّٜ ٣َ ٦ل َ
إٔذَا أَ َص َّ ١اَّ ٟز ُج ُ

اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣ُ ٥َ ٠ض ٔ ِّ٠ي َن بٔا َِ ٟح ِّخ َخاّ ٔ ٟؼا َٓ َح ٌَََ ٠ضا أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ًَ َِ ٩ر ُج َٕ ًَ ٩ِ ًَ ١لا ٕ
ئ َز َخ َ ١أَ ِػ َح ُ

َو َس ََّ ٤ِ ًُ ٥َ ٠ز ّة

دیبعاہللنباعمذ،اہنس،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجوکیئ
صخشجحاک ارحاؾابدنھ رکہکمآےئ افروطاػفیعس رک ت ے وتفہالحؽوہایگافرابااکسارحاؾ(اجبےئجحےک)رمعہ اک وہایگاوبداؤد
ےتہک ںیہ ہکاس رفاتی وک انب رججی ےن اکی صخش ےکفاہطس ےس رضحتاطعء ےس رفاتی ایک ےہ اںیمس ہی ےہ ہکااحصب روسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسرصػجحاکارحاؾابدنھرکہکمآےئےھتوتروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےکنجحوکرمعہےسدبؽدای۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،اہنس،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
جحرفمداکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 29

راوی  :حش ٩ب ٩طوُک ،اح٤س ب٨٣ ٩یٍ ،ہظی ،٥یزیسب ٩ابی زیاز٣ ،حاہس ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

ُک َوأَ ِح َُ ٤س بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
یس بِ ٔ ٩أَبٔی زٔیَاز ٕ َٗا َ ٢ابِ ُٔ٨٣َ ٩ی ٍٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٩ط ِو َ ٕ
یٍ َٗ َاَل َح َّسث َ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٩ِ ًَ ٥یَز ٔ َ
اٖ بٔا ِٟب َ ِیتٔ َوبَي ِ َن
ض َٗا َ ٢أَ َص َّ ١أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا َِ ٟح ِّخ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗس َٔ ٦ك َ َ
زٔ َیاز ٕا ٌِِ ٤َ ٟى َي ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ی َوأَ ََ ٣ز َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣یََ ٩ِ ُٜس َ
ا ٚا َِ ٟض ِس َی أَ ِ٪
ْص ث ُ ََّّ ٥ات َٔ َ٘ا َو ٥َِ ٟیُ ٔح َّ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِج ٔ ١ا َِ ٟض ِس ٔ
اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َو َٗا َ ٢ابِ َُ ٩ط ِو َُکٕ َو ٥َِ ٟیُ َ٘ ِّ ِ
ْص ث ُ َّ ٥یُ ٔح ََّ ١زا َز ابِ ُٔ٨٣َ ٩ی ٍٕ ِٔی َحسٔیث ٔطٔ أَ ِو یَ ِح َٙ ٔ ٠ث ُ َّ ٥یُ ٔح َّ١
یَ ُل َ
وٖ َوأَ َِ ٪ی ِش َعی َویُ َ٘ ِّ َ
نسح نب وشرک ،ادمح نب عینم ،میشہ ،سیدینب ایب زاید ،اجمدہ ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنجحاکارحاؾابدناھبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہکمںیمآےئوتتیباہللاکوطاػایکافرافصفرمفہےکدرایمؿیعس
یکانبوشرکاکایبؿےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہنوتابؽرتکفاےئافرہنیہارحاؾوھکالویکہکنآپیلصاہللہیلعفآہلفملس

ےک اپس دہی یھت افر سج ےکاسھت دہی ہن یھت اوکس آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس وطاػفیعسرکےن افر ابؽ رتکفا رک ارحاؾ وھکؽ
دےنیاکمکحرفامای۔انبعینمےناجبےئابؽرتکفاےنےکابؽڈنماےناکذرکایکےہ۔
رافی  :نسحنبوشرک،ادمحنبعینم،میشہ،سیدینبایبزاید،اجمدہ،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
جحرفمداکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 30

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟحً ،بساہلل ب ٩وہب ،ابوًیسيً ،بساہلل بٗ ٩اس ،٥حرضت سٌیس ب ٩ا٤ٟشیب رضي اہلل ً٨ہ

اسان ٔ ُّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٩ِ ًَ ٥
ُخ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َح ِی َوةُ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو ً َٔیسي ا َِ ُ ٟ
اب َرض َٔي اہللُ ًَ ِ٨طُ َٓظَ ض ٔ َس ً ٔ َِ ٨س ُظ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَتَی ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
٤شی ِّٔب أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
َسٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٟ
أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی ََ ٣ز ٔؿطٔ َّأ ٟذی ُٗب ٔ َف ٓ ٔیطٔ َی َِ ٨هی ًَ ِ ٩ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ َٗ ِب َ ١ا َِ ٟح ِّخ

ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،اوبیسیع،دبعاہللنباقمس،رضحتدیعسنبابیسملریضاہللہنعےسرفاتیےہہکااحصبروسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسںیمےساکیصخشرضحترمعریضاہللہنعےکاپسآایافراسےنایبؿایکہکںیمےنروسؽیلصاہللہیلع
فآہلفملسےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرمضفافتںیمانسہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنجحرکےنےسےلہپرمعہرکےن
یکاممتعنرفامیئیھت۔
رافی  :ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،اوبیسیع،دبعاہللنباقمس،رضحتدیعسنبابیسملریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
جحرفمداکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 31

راوی ٣ :وسي ،ابوس٤٠ہ ،ح٤ازٗ ،تازہ ،ابوطیذ ،حرضت خیوا ٪ب ٩خ٠سہ بْصی طاگزز حرضت ابو٣وسي اطٌزی

وسي
وسي أَبُو َسَ ٍَ ٤ََ ٠ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َط ِی ٕذ ا ُِ ٟض َ٨ائٔ ِّی َخ ِی َو َ
رقأَ ًَل َی أَبٔی َُ ٣
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ا ٪بِ َٔ ٩خَِ ٠س َة َٔ َ ٩ِ ٤َّ ٣
و ٪أَ َّ٪
اَٗ ٪ا َْٔ ٢لَ ِػ َح ٔ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َِ ١ت ٌَِ ٤َُ ٠
ْصة ٔ أَ ٌََّ ٣ُ ٪اؤیَ ٍَ بِ َ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِ ٟب ِ َ

و ٪أَُ َّ ٧ط َ َ ٧هی أَ ِ٪
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ َِ َٛ ٩ذا َو ََ ٛذا َو ًَ ُِ ٩ر ُٔ ٛ
وب ُجُ٠وز ٔ ا٤ُ ٨ُّ ٟورٔ َٗاُٟوا َن ٌَ َِٗ ٥ا ََ َٓ ٢ت ٌِ ََ ٤ُ ٠
َُق َ ٪بَي ِ َن ا َِ ٟح ِّخ َوا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ َٓ َ٘اُٟوا أَ َّ٣ا َص َذا ٓ َََل َٓ َ٘ا َ ٢أَ َ٣ا إَٔ َّ ٧ضا َُ ٌَ ٣ضَ َّ٩و َل َٔ ٥ِ ُٜ٨َّ ٜن ٔشیت ُِ٥
یَِ
ومیس،اوبہملس،امحد،اتقدہ،اوبخیش،رضحتویخاؿنبدلخہرصبیاشرگدرضحتاوبومیسارعشیےسرفاتیےہہکرضحتاعمفہی
نب ایفسؿ ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب ےس وپاھچ ہک ایک آپ وک ولعمؾ ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
الفںالفں ابوتںےسعنمرفامایےہالثمہیہکےتیچیکاھکؽرپوساروہےنےس؟احصہبرکاؾےنرفامایاہںرھپرضحتاعمفہیےنوپاھچ
ہکایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنجحفرمعہےکدرایمؿرقآؿےسیھبعنمرفامایےہ؟احصہبرکاؾےنرفامایںیمہاسابرےںیم
ولعمؾںیہنرضحتاعمفہیےنرفامایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےسیھبعنمرفامایاھترگمآپولگاسوکوھبؽےئگ۔
رافی  :ومیس،اوبہملس،امحد،اتقدہ،اوبخیش،رضحتویخاؿنبدلخہرصبیاشرگدرضحتاوبومیسارعشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقاؿاکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رقاؿاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 32

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١ہظی ،٥یحٌي اب ٩ابی اس٤اًیً ،١بساٌٟزیزب ٩ػہیب ،ح٤یس ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩ا َٟرضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََ ٙو ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُُ ٩ػ َض ِیبٕ َوحُ َِ ٤ی ْس َّ
 ٩ِ ًَ ١أَٔ َ ٧ص
اٟلؤی ُ
َ ًُ َِ ٤ز ّة
بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَُ َّ ٧ض َِ ٥سٌُ ٔ٤و ُظ َی ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َ٠يِّي بٔا َِ ٟح ِّخ َوا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ َجٔ٤ی ٌّا َی ُ٘و َُٟ ٢ب َّ ِی َ
َ ًُ َِ ٤ز ّة َو َح ًّحا
َو َح ًّحا َٟب َّ ِی َ
ادمحنبلبنح،میشہ،ییحیانبایبااحسؼ،دبعازعلسینببیہص،دیمح،رضحتاسننبامکلریض اہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےن
ک
روسؽیلصاہللہیلعفآہل فملس وکجحافر رمعہاک اکی اسھت ہیبلتزپےتھوہےئ انس آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسویںرفامرےہےھتل ََّت ْب َ

حا۔
ُع َ ًة َف َ ًّ ا
ُع َ ًة َف َ ًّ
ک ُْ
ُْ
حل ََّت ْب َ

رافی  :ادمحنبلبنح،میشہ،ییحیانبایباامسلیع،دبعازعلسینببیہص،دیمح،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رقاؿاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 33

٣وسي ب ٩اس٤اًی ،١وہیب ،ایوب ،ابوَٗلبہ ،حرضت ا٧ص رضي اہلل ً٨ہ
راوی  :ابو س٤٠ہٰ ،

وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ ٍَ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسَ ٣ُ ٍَ ٤ََ ٠
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
ئ َحَ ٔ٤س اہللُ َو َسبَّحَ َو َٛب َّ َر ث ُ َّ ٥أَ َص َّ١
اس َت َو ِت بٔطٔ ًَل َی ا ِٟب َ ِی َسا ٔ
بَ َ
ات ب ٔ َضا َی ٌِىٔي ب ٔ ٔذی ا ُُ ٟحَِ ٠ی َٔ ٍٔ َحًَّي أَ ِػ َبحَ ث ُ ََّ ٥رَ ٔ ٛب َحًَّي إٔذَا ِ
َّ
َح َر ُسو ُ ٢اہللٔ
اض َٓ َح ُّ٠وا َحًَّي إ ٔ َذا ک َ َ
ب ٔ َح ٓ ٕخ َوًُ َِ ٤زة ٕ َوأَ َص َّ ١اُ ٨َّ ٟ
اض بٔض ٔ َ٤ا َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا أَ ََ ٣ز اَ ٨َّ ٟ
ا ٪یَ ِو ُ ٦اٟترِؤیٍَٔ أَ َص ُّ٠وا بٔا َِ ٟح ِّخ َوَ َ َ ٧
ْف َز بٔطٔ َی ٌِىٔي أَ َن ّشا َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ أَُ َّ ٧ط بَ َسأَ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س ِب ٍَ بَ َسَ٧ا ٕ
ت ب ٔ َی ٔسظ ٔٗ ٔ َیا ّ٣ا َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َّأ ٟذی َت َ َّ
بٔا َِ ٟح ِٔ ٤س َواَّ ٟت ِشبٔیحٔ َواَّ ٟتِٜبٔير ٔث ُ َّ ٥أَ َص َّ ١بٔا َِ ٟح ِّخ

اوبہملس،ومٰیسنباامسلیع،فبیہ،اویب،اوبالقہب،رضحتاسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
راتذفاہفیلحل ںیمذگاریاےلگدؿ حبصوک(رہظیکامنز ےکدعب)آپیلصاہللہیلعفآہلفملس رفاہنوہےئ بجدیباءرپ ےچنہپ وتاہللیک
دمح ایبؿ یک افر حیبستف ریبکتیہک رھپ جحف رمعہ اک اکی اسھت ارحاؾ ابدناھ افر ابیق ولوگں ےن یھب ااسی یہ ایک بج مہ ہکم ںیم آےئ وت آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿولوگںوک(نجےکاسھتدہیاکاجونرہناھت)ارحاؾوھکؽدےنیاکمکحرفامایافرولوگںےنآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس یک لیمعت رکےت وہےئ ارحاؾ وھکؽ ڈاال افر رتفہی ےک دؿ (آ ںیںی اترخی وک) ولوگں ےن جح اک ارحؾ ابدناھ افر روسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپاہھتےساستافٹنڑھکےرکےکرقابؿےیک۔
رافی  :اوبہملس،ومٰیسنباامسلیع،فبیہ،اویب،اوبالقہب،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رقاؿاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 34

راوی  :یحٌي بٌ٣ ٩ين ،ححاد ،یو٧ص ،ابی اسح ،ٙحرضت بزاء بً ٩ازب رضي اہلل ً٨ہ

ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ًََ ٍَ ٣ل ٔ ٕٓی ح ٔي َن
َّاد َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ٌُٔ٣ُ ٩ي ٕن َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َحح ْ
أَ ََّ ٣ز ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ا َِ ٟی ََٗ ٩ٔ ٤ا ََٓ ٢أ َ َػ ِب ُت ٌََ ٣طُ أَ َواق ٔ َی َٓ َ٤َّ ٠ا َٗس ًََٔ ٦ل ٔ ٌّی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ًََ ٩ٔ ٤ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢و َج ِس ُت َٓاك ََٔ ٍَ ٤رض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗ ِس َٟب ٔ َش ِت ث َٔیا ّبا َػبٔی ِّا َو َٗ ِس َن َـ َح ِت ا ِٟب َ ِی َت ب ٔ َُ ٨ـو ٕح َٓ َ٘اَِ ٟت
ََ َّٓ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س أَ ََ ٣ز أَ ِػ َحابَطُ َٓأ َ َح ُّ٠وا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ََ ٟضا إنٔ يی أَصِ َُِ ٠٠ت بّٔٔص ََِل ٔ ٢أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ
َ٣ا َ ٟ

ٕ َػ ََ ٌِ ٨ت َٓ َ٘ا َُِ ٠ُٗ ٢ت أَصِ َُِ ٠٠ت بّٔٔص ََِل ٔ ٢أ ٨َّ ٟي ِّي َػل َّی اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٓ ٢أ َ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢لٔی َِ ٛی َ
َّ
َ
َح ٔ ٩ِ ٣ا ِٟبُ ِس َٔ ٪س ِب ٌّا َو ٔس ِّتي َن أَ ِو ٔس ًّتا َو ٔس ِّتي َن َوأَ ِٔ ٣ش ِ
رقُ ِ ٧ت َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢لٔی اِ َ ِ ٧
ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََّٔٓ ٢نيی َٗ ِس ُس ِ٘ ُت ا َِ ٟض ِس َی َو َ َ
َ لٔی ٔ ٩ِ ٣کُ ِّ١بَ َسَ ٨ِ ٣ٔ ٍٕ َ ٧ضا َب ِـ ٌَ ٍّ
َ ث َ ََلثّا َوثَ ََلث ٔي َن أَ ِو أَ ِر َب ٌّا َوث َ ََلث ٔي َن َوأَ ِٔ ٣ش ِ
ٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟش َ

ییحی نب نیعم ،اجحج ،ویسن ،ایب ااحسؼ  ،رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہہک بج روسؽ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےن رضحت یلع ریض اہلل ہنع وک نمی اک اریم انب رک اجیھب وت ںیم اؿ ےک اسھت اھت ںیم ےن فاہں یئک افہیق اچدنی عمج یک بج رضحت یلع
ریضاہلل ہنع نمیےسوضحر یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاپسرشتفیالےئ وتاںوہں ےنافہمطریضاہلل اہنعوک رنیگنڑپکےےنہپ
وہےئ داھکی افر داھکی ہک رضحت افہمط ریض اہلل اہنع ےن رھگ ںیم وخوبش شب ریھک ےہ رضحت افہمط ریض اہلل اہنع ےن رضحت یلع
ریض اہلل ہنع وک دھکی رک اہک ہک آپ وک ایک وہا ہک بج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ ااحصب وک ارحاؾ وھکےنل اک مکح رفامای وت
اںوہںےنا رحاؾوھکؽڈاالرضحتیلعریضاہللہنعےنوجابدایہکںیمےناسزیچیکتینیکسجزیچیکتینروسؽیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنیک(ینعیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرقاؿایکےہافرںیمےنیھبرقاؿیکتینیک)رھپرضحتیلعریضاہللہنع
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاپسآےئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےسوپاھچمتےنایکایک؟فہوبےلںیمےنآپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس یک تین رپ تین یک یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم وت دہی اسھت الای وہں افر رقاؿ رک اکچ وہں
رضحتیلعریضاہللہنعرفامےتںیہہکاسےک دعبروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجمسایھ ھٹ(ایرس ھٹ)افٹنرقابؿرکےناک
مکحرفامایافررفامایسیتنیت(ایوچسیتن)اےنپےیلرھکےل(ینعیسایھ ھٹایرس ھٹافٹنریمیرطػےسرقابؿرکافرابیقاینپرطػ
ےس)افررفامایرہافٹنںیمےسوگتشاکاکیڑکٹاریمےےیلرھکوھچڑ۔
رافی  :ییحینبنیعم،اجحج،ویسن،ایباقحس،رضحترباءنباعزبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رقاؿاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 35

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیزبً ٩بساٟح٤یس٨٣ ،ؼور ،حرضت ابووائ ١رضي اہلل ً٨ہ

اٟؼ َي ُّي بِ َُ ٌِ ٣َ ٩ب ٕس أَصِ َُِ ٠٠ت
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ َٕٔٗ ١ا ََٗ ٢ا َُّ ٢
َ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
بٔض ٔ َ٤ا ٌَّ ٣ا َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ صُس َ
ٔیت ُ ٔ ٟش ََّ٧ ٍٔ ٨ب ٔ ِّی َ
امثعؿنبایبہبیش،رجرینبدبعادیمحل،وصنمر،رضحتاوبفالئریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبصنبدبعمےنایبؿایکہکںیمےن
جحافررمعہاکارحاؾابدناھ(ینعیرقاؿایک)وترضحترمعریضاہللہنعےنرفامایوتےنیبنیک تنرپلمعایک۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجرینبدبعادیمحل،وصنمر،رضحتاوبفالئریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رقاؿاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 36

راوی  :نٔیلی٣ ،شٜين ،اوزاعی ،یحٌي ب ٩ابی ٛثيرً ،رک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

ض َی ُ٘و َُ ٢ح َّسثَىٔي
ٔرک ََٗ ٍَ ٣ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ٔين ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔير ٕ ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ِٔ ٣شْ ٜ
اب أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢أَ َتانٔی َّ
اِ ٠ٟی َ ٍَ ٠آ ٕ
ت ٔ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣سٔ َربيی ًَزَّ َو َج ََّٗ ١ا ََ ٢وص َُو
ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
یَ ٙو َٗا ََ ٢ػِٔ ِّ١ی َص َذا ا َِ ٟوازٔی ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َو َٗا ََ ٤ِ ًُ ٢ز ْة ِٔی َح َّح ٍٕ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠وًُ َ٤زُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ
بٔا ِٔ ٔ ٌَ٘ ٟ

ا َِ ٟواح ٔ ٔس ِٔی َص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َو ُٗ َِ ٤ِ ًُ ١ز ْة ِٔی َح َّح ٍٕ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو ََ ٛذا َر َوا ُظ ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩یَ ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔی
َٛثٔير ِٕٔی َص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َو َٗا ََ ٢و ُٗ َِ ٤ِ ًُ ١ز ْة ِٔی َح َّح ٍٕ

یف
بلی ،نیکسم ،افزایع ،ییحی نب ایب ،ریث ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  ھج ےس رضحت رمع نب اباطخب
ریضاہللہنعےنایبؿایکہکںیمےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساکہیاراشدانسےہسجفتقہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسقیقع
ںیمےھتہکراتںیماہللیک رطػےساکیرفہتش ریمےاپسآای افروبالاس ربتکفایلفادیںیمامنززپھافراہکہکرمعہجح ےک
ادنرےہ۔اوبداؤدےتہکںیہہکفدیلنبملسمافررمعنبدبعاولادحےناسدحثیںیمافزایعےس(اقؽرمعةیفحجةےکاجبےئ)لق

رمعةیفحجةاکہلمجلقنایکےہزینیلعنبابمرکےنانب،ریثےسیہیہلمجلقنایکےہ۔
یف
رافی  :بلی،نیکسم،افزایع،ییحینبایب،ریث،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ

رقاؿاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 37

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،اب ٩ابی زائسً ،بساٌٟزیزب٤ً ٩ز بً ٩بساٌٟزیز ،حرضت سبرہ رضي اہلل ً٨ہ

اٟس ِّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َح َّسثَىٔي اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ َُ ٩سب ِ َر َة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا صَ َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
رسا َٗ ٍُ بِ ُ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟا ِِ ٤ُ ٟس َٟط ُّٔی یَا
ا ٪بٔ ٌُ ِشٔ َ
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّي إٔذَا ک َ َ
أَبٔیطٔ َٗا ََ َ ٢
َاَٗ ٪ا َُ َٟ ٢ط ُ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ اٗ ِٔف َ٨َ ٟا َٗ َـا َئ َٗ ِوَٛ ٕ ٦أَ٤َ َّ ٧ا ُوُ ٔ ٟسوا ا َِ ٟی ِو ََ٘ َٓ ٦ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َت ٌَال َی َٗ ِس أَ ِز َخ ََِ ٠ًَ ١یِٔ ٥ِ ُٜی َح ِّحَ ٥ِ ُٜص َذا ًُ َِ ٤ز ّة َّٓٔذَا
اُ ٌَ ٣َ ٪ط َص ِس ْی
َٗ ٔس ِ٣ت َُِ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥ت َل َّو َٖ بٔا ِٟب َ ِیتٔ َوبَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َٓ َ٘ ِس َح َّ ١إ ٔ ََّل َ ٩ِ ٣ک َ َ
انہد نب رسی ،انب ایب زادئ ،دبعازعلسینب رمع نب دبعازعلسی ،رضحت ربسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےکاسھتدمہنیےسےلکنبجمہاقمؾافسعؿرپےچنہپوترساہقنبامکلریضاہللہنعےناہکایروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
اس رطح ایبؿ رفامےیئ سج رط ح تہب وھچےٹ وچبں ےک ےیلایبؿ ایک اجات ےہ (ینعی وخب فاضتح ےک اسھت ایبؿ رفامےیئ) آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل ےن اہمترے اس جح ںیم رمعہ وک رشکی رک دای ےہ ذہلا بج مت ہکم ںیم آؤ افر وطاػ ف یعس ےس
افرغوہوکچوتمتالحؽوہاجؤےگرگموجصخشاےنپاسھتدہیاکاجونرالایوہاگفہالحؽہنوہاگ۔
رافی  :انہدنبرسی،انبایبزادئ،دبعازعلسینبرمعنبدبعازعلسی،رضحتربسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رقاؿاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 38

راوی ً :بساٟوہاب ب٧ ٩حسہ ،طٌیب ب ٩اسح ،ٙابوبرک ب ٩خَلز ،اب ٩جزیخ ،حش ،٩ابو٣ش ،٥٠كاؤض ،حرضت ابً ٩باض
رضي اہلل ً٨ہ

رک بِ َٔ ٩خ ََّلز ٕ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ا ٌِِ ٤َ ٟى َي
اب بِ ُِ َ ٧ ٩ح َس َة َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ

ْص ُت ًَ ِ٩
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠كَا ُو ٕ
ض أَ ٌََّ ٣ُ ٪اؤیَ ٍَ بِ َ ٩أَبٔی ُسٔ َِیا َ ٪أَ ِخبَرَ ُظ َٗا َِ َّ َٗ ٢
َّ
َّ
ْص ًَ ُِ ٨ط ًَل َی ا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔبِٔ ٔ٤ظ َ٘ ٕؽ َٗا َ ٢ابِ َُ ٩خ ََّلز ٕإ ٔ ٌََّ ٣ُ ٪او ٔ َی ٍَ ٥َِ ٟ
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ظ َ٘ ٕؽ ًَل َی ا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔأَ ِو َرأَیِ ُت ُط یُ َ٘ ِّ ُ
ُک أَ ِخب َ َر ُظ
َی ِذ ُ ِ

دبعاولاہب نب دجنہ ،بیعش نب ااحسؼ  ،اوبرکب نب الخد ،انب رججی ،نسح ،اوبملسم ،اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکرضحتاعمفہینبایبایفسؿاکایبؿےہہکںیمےنریتیکونکےسروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکابؽاکےٹ(ایہی
اہکہک)ںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکریتیکاکیپؿےسابؽرتکےتداھکیےہ۔
رافی  :دبعاولاہبنبدجنہ،بیعشنباقحس،اوبرکبنبالخد،انبرججی،نسح،اوبملسم،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رقاؿاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 39

راوی  :حش ٩بً ٩لی٣ ،د٠س ب ٩خاٟس٣ ،ح٤س ب ٩یحٌي ً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،اب ٩كاؤض ،كاؤض ،حرضت ابً ٩باض رضي
اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َو َِ ٣د َُ ٠س بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یَ ِحٌَي ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َٗاُٟوا َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخبَرََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
ْص ُت ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
كَا ُو ٕ
ض أَ ٌََّ ٣ُ ٪او ٔ َی ٍَ َٗا َُ َٟ ٢ط أَ َ٣ا ًََ ٤ِ ٔ ٠ت أَنيی َٗ َّ ِ

َ
رعاب ٔ ٕٓی ًَل َی ا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َزا َز ا َِ ٟح َش ُِٔ ٩ی َحسٔیثٔطٔ َ ٔ ٟح َّحتٔطٔ
بِٔ ٔ٤ظ َ٘ ٔؽ أ ِ َ

نسح نب یلع ،دلخم نباخدل ،دمحمنبییحی،دبعارلزاؼ،رمعم ،انباطؤس،اطؤس ،رضحت انبابعسریضاہللہنع ےسرفاتیےہ ہک
رضحتاعمفہیےن ھجےساہکہکایکںیہمتںیہنولعمؾہکںیمےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکابؽاکیارعایبیکریتیکاکیپؿ
ےسرتکےےھتنسحےناینپدحثیںیمہلمجےکآرخںیمہیااضہفلقنایکےہہکجحےکومہعقرپ۔
رافی  :نسحنبیلع،دلخمنباخدل،دمحمنبییحی،دبعارلزاؼ،رمعم،انباطؤس،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رقاؿاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 40

راوی  :ابٌ٣ ٩اذ ،طٌبہ٣ ،ش ،٥٠حرضت ابً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

ض َی ُ٘و ُ ٢أَ َص َّ ١أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ِِ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠ا َِِّ ُ ٟق ِّی َس ٍَ ٔ٤ابِ ًََ ٩بَّا ٕ

بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َوأَ َص َّ ١أَ ِػ َحاب ُ ُط ب ٔ َح ٓ ٕخ
انباعمذ،ہبعش،ملسم،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرمعہاکارحاؾابدناھافر
احصہبےنجحایک۔
رافی  :انباعمذ،ہبعش،ملسم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رقاؿاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 41

راوی ً :بسا َ٠٤ٟب ٩طٌیب بٟ ٩یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ُٔ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ َّٔ ٩
اب ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّ٪
اِ ٠ٟیثٔ َح َّسثَىٔي أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ت ََّ ٤ت ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی َح َّحٍٔ ا َِ ٟو َزا َٔ بٔا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ إلٔ َی ا َِ ٟح ِّخ َٓأَص َِسی َو َس َ
اُ ٌَ ٣َ ٚط
اض ٍََ ٣
ا َِ ٟض ِس َی ٔ ٩ِ ٣ذٔی ا ُِ ٟحَِ ٠ی َٔ ٍٔ َوبَ َسأَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َص َّ ١بٔا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ ث ُ َّ ٥أَ َص َّ ١بٔا َِ ٟح ِّخ َو َت ََّ ٤ت ٍَ اُ ٨َّ ٟ

ض َ ٩ِ ٣أَص َِسی َو َس َ
ا ٚا َِ ٟض ِس َی َو ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣َ ٥یُ ِضسٔ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ إلٔ َی ا َِ ٟح ِّخ ََٓ َ َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪ا٨َّ ٟا ٔ
رح َ٦
ض َ ٩ِ ٣ک َ َ
َٓ َ٤َّ ٠ا َٗس ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٍَ َّٜ ٣َ ٥َ ٠ا َ٨َّ ٠ٟٔ ٢ا ٔ
ا ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٪أَ ِص َسی َُّٓٔ َّ ٧ط ََل َی ٔح ُُّ َٟ ١ط َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ َ ُ
ْص َو َِ ٟی ِح ١ِ ٔ ٠ث ُ َُّ ٔ ٟ ٥یض ٔ َّ ١بٔا َِ ٟح ِّخ
ُٔ ٨ِ ٣ط َحًَّي َی ِ٘ ٔض َي َح َّح ُط َو ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ی ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٩ِ ُٜأَص َِسی ََِٓ ٠ی ُل ِ
ٕ بٔا ِٟب َ ِیتٔ َوبٔاٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َو ُِ ٟی َ٘ ِّ ِ

اٖ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َو ُِ ٟی ِض ٔس ٓ َََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٤یحٔ ِس َص ِس ّیا ََِٓ ٠ی ُؼ ِ ٥ثَ ََلثَ ٍَ أَیَّإِٔ ٦ی ا َِ ٟح ِّخ َو َس ِب ٌَ ٍّ إٔذَا َر َج ٍَ إلٔ َی أَصِٔ٠طٔ َوك َ َ
َّ
اٟش ِب ٍٔ َو ََ ٣شي أَ ِر َب ٌَ ٍَ أَك ِ َو ٕ
اٟز ِ ٩َ ٛأَ َّو ََ ٢ط ِی ٕئ ث ُ ََّ ٥خ َّب ثَ ََلثَ ٍَ أَك ِ َو ٕ
اٖ َّٔ ٩ِ ٣
اٖ ث ُ ََّ ٥ر َ ٍَ ٛح ٔي َن َٗ َضي
ح ٔي َن َٗس ََٔٓ ٍَ ٜ٣َ ٦ا ِس َتُّ ٥ََ ٠
ُ َّ
اٖ بٔاٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َس ِب ٌَ ٍَ أَك ِ َو ٕ
اٖ ث ُ َّ ٥َِ ٟ ٥یُ ِح١ِ ٔ ٠
ْص َٖ َٓأتََی اٟؼَّ َٔا ٓ ََل َ
كَ َوا َٓ ُط بٔا ِٟب َ ِیتٔ ً ٔ َِ ٨س ا َِ٘ ٤َ ٟاَ ٔ ٦ر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ََّ ٥سَٓ ٥َ ٠ا ِن َ َ
َّ
َح َوأَٓ َ
َاق ٓ ََل َ
َح َص ِس َی ُط یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
رح َ٨ِ ٣ٔ ٦طُ
اٖ بٔا ِٟب َ ِیتٔ ث ُ ََّ ٥ح َّ ٩ِ ٣ٔ ١کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َ ُ
َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ َ ُ
رح َُ ٨ِ ٣ٔ ٦ط َحًي َٗ َضي َح َّح ُط َوَ َ َ ٧
اض ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا ٓ ٌََ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَص َِسی َو َس َ
ض
ا ٚا َِ ٟض ِس َی ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
َوٓ ٌََ َ ١اُ ٨َّ ٟ

دبعاکلمل نب بیعش نبثیل، ،لیق ،انباہشب ،اسمل نب دبع اہلل ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنحجةاولداعںیمعتمتایکینعیرمعہرکےکجحایکاسومہعقرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملساےنپاسھتذفاہفیلحل

ےس دہی ےل رک ےئگ ےھت افر روسؽ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےنےلہپ رمعہ وک اکپرا رھپ جح وک (ینعی آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن ےلہپ
کیبل رمعبہ اہک افر رھپ کیبل تحجة) افر ولوگں ےن یھب ااسی یہ ایک ینعی عتمت ایک رگم ضعب ولگ دہی ےل ےئگ ےھت افر ضعب ںیہن ےل ےئگ
ےھت بج آپ یلص اہلل ہیلع فآ ہلفملس ہکم رشتفی الےئ وت ولوگں ےس رفامای مت ںیم ےس وج صخش دہی اسھت الای وہ اےکس ےیل وکیئ زیچ
الحؽںیہنےہہکلبرحاؾےہبجکتہکجحوپراہنرکےافروجدہیاسھتہنالایوہوتفہوطاػفیعسرکےکابؽرتکفاےئافرارحاؾ
وھکؽ ڈاےل افر اےکس دعب جح اک ارحاؾ ابدنےھ افر دہی دے ارگ اےکس اسھت دہی ہن وہ وت نیت رفزے جح ںیم رےھک افر است رفزے
اےنپرھگفاسپاجرکرےھکبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہکمںیمآےئوتبسےسےلہپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرجحاوسدوک
وچام رھپ نیت رمہبت دفڑ رک افر نت رک تیب اہلل اک وطاػ ایک افر اچر رمہبت ومعمیل راتفر ےس لچ رک وطاػ ایک بج وطاػ ےس افرغ
وہےئ وتاقمؾ اربامیہ ےکاپس اج رکدف رتعک امنز زپیھ افر السؾ ریھپا امنز ےس افرغ وہرک وکہ افص رپ رشتفی ےل ےئگ افر افص رمفہ
ےکدرایمؿاسترکچاگلےئافرجحےکوپراوہےنکتارحاؾںیہنوھکالافرویؾارحنل ںیم(دساترخیوک)دہییکرقابینیکافرہکمںیم
آرک وطاػ ایک(وطاػ ازلایرة) اےکس دعب ارحاؾ وھکؽ دای افرفہ بس اکؾ رکےنےگل وج احتل ارحاؾ ںیمونممع ےھت افر نجولوگں
ےکاسھتدہییھتاںوہںےنیھبااسییہایکاسیجہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنایکاھت۔
رافی  :دبعاکلملنببیعشنبثیل،،لیق،انباہشب،اسملنبدبعاہلل،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رقاؿاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 42

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا٧ ،َٟآًٍ ،بساہلل ب٤ً ٩ز ،زوجہ رسو ٢حرضت حٔؼہ رضي اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اَ٧ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟآ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩حٔ َِؼ ٍَ َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت یَا
َ َٓ َ٘ا َ ٢إنٔيی َٟب َِّس ُت َرأِسٔي َو َٗ َِّ ٠س ُت َص ِسِٔی ٓ َََل أُح َُّٔ ١حًَّي
ض َٗ ِس َح ُّ٠وا َو ٥َِ ٟتُ ِح ١ِ ٔ ٠أََ ِ ٧ت َٔ ٤ِ ًُ ٩ِ ٣زت ٔ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا َطأ ِ ُ ٪ا٨َّ ٟا ٔ

َح ا َِ ٟض ِس َی
أََ َ ِ ٧

یبنعق،امکل،انعف،دبعاہللنبرمع ،زفہجروسؽرضحتہصفحریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکاںوہںےناہکہکولوگںاکایکاحؽےہ
ہکرمعہرکےکارحاؾوھکؽڈاالاحالہکنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنںیہنوھکالآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیمےناےنپ
رسیکتلتبدیکافردہییکدیلقتیکوتںیمالحؽںیہنوہاتکسبجکتہکدہیاکاجونررقابؿہنرکولں۔
رافی  :یبنعق،امکل،انعف،دبعاہللنبرمع،زفہجروسؽرضحتہصفحریضاہللاہنع

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

جحاکارحاؾابدنھرکرھپاوکسرمعہںیمدبؽدانی
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
جحاکارحاؾابدنھرکرھپاوکسرمعہںیمدبؽدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 43

راوی  :ہ٨از اب ٩رسی ،اب ٩ابی زائسہ٣ ،ح٤س ب ٩اسحاً ،ٚبساٟزح٤ا ٪ب ٩اسوز ،حرضت س٠ی ٥ب ٩اسوز رضي اہلل ً٨ہ

اٟس ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٙب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ُِ ٩سَِ ٠ی ٔ ٥بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْز َی ٌِىٔي ابِ َٔ َّ ٩
ی ٩کَاُ ٧وا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َ إ ٔ ََّل ٟٔرل َِّٔ ٛب َّأ ٟذ َ
اَ ٪ی ُ٘و َُٔ ٓ ٢یَ ٩ِ ٤ح َّخ ث ُ َََّ ٓ ٥ش َد َضا بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َ ٥َِ ٟی ٩ِ ُٜذََ ٔ ٟ
اْلِ َ ِس َوز ٔأَ َّ ٪أَبَا ذ ٓ َٕر ک َ َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

انہد انب رسی ،انب ایب زادئہ ،دمحم نب ااحسؼ ،دبعارلنمح نب اوسد ،رضحت میلس نب اوسد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
اوبذرریضاہللہنعرفامےتےھتہکسج صخشےنجحیکتینیکافررھپاوکسخسفرکےکرمعہںیمدبؽدایوتہیدرتسہنوہاگہکلبہیارم
اؿولوگںےکےیلاخصاھتوجروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےھت۔
رافی  :انہدانبرسی،انبایبزادئہ،دمحمنبااحسؼ،دبعارلامحؿنباوسد،رضحتمیلسنباوسدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
جحاکارحاؾابدنھرکرھپاوکسرمعہںیمدبؽدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 44

راوی  :نٔیلیً ،بساٌٟزیز ،اب٣ ٩ح٤س ،ربیٌہ ب ٩ابی ًبساٟزح ،٩٤حرضت بَل ٢ب ٩حارث رضي اہلل ً٨ہ

یٌ ٍُ بِ ُ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ ٩ب ٔ ََل ٔ ٢بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َی ٌِىٔي ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س أَ ِخب َ َرنٔی َرب ٔ َ
اػ ٍْ أَ ِو َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟب ٌِ َسَ٧ا َٗا َ ٢بَ َِ ١لَ ٥ِ ُٜخ َّ
ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ َِش ُذ ا َِ ٟح ِّخ َ٨َ ٟا َخ َّ
اػ ٍْ

یف
بلی ،دبعازعلسی ،انب دمحم ،رہعیب نب ایب دبعارلنمح ،رضحت البؽ نب احرث ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ یلص

اہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایکہکایکجحاکخسفرکانامہرےےیلاخصےہایامہرےدعبےکولوگںےکےیلیھبےہ؟آپیلصاہلل

ہیلعفآہلفملسےنرفامایرصػمتولوگںےکےیلاخصےہ۔
یف
رافی  :بلی،دبعازعلسی،انبدمحم،رہعیبنبایبدبعارلنمح،رضحتالبؽنباحرثریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
جحاکارحاؾابدنھرکرھپاوکسرمعہںیمدبؽدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 45

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا ،َٟاب ٩طہاب ،س٠مَي ،٪ب ٩یشار ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

ض
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
 ١بِ ًَُ ٩بَّا ٕ
اب ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪بِ َٔ ٩ی َشارٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا ٪ا َِِ ٟٔـ ُ
ض َٗا َ ٢ک َ َ
َ ١ی ُِ ٨وزُ إَِٔ ٟی َضا َو َت ُِ ٨وزُ إَِٔ ٟیطٔ
یٕ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠حائ َ ِت ُط ا َِ ٣زأَ ْة َٔ ٩ِ ٣خ ِث ٌَ َٕ ٥ت ِش َت ِٔت ٔیطٔ َٓ َح ٌَ َ ١ا َِِ ٟٔـ ُ
َرز ٔ َ

ْص ُٖ َو ِج َط ا َِِ ٟٔـ ٔ ١إلٔ َی ِّ
یـ ٍَ اہللٔ ًَل َی
َخ َٓ َ٘اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ََّٔ َ ٪ف َ
َٓ َح ٌَ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِ ٔ
اٟظ ِِّ ٙاْل َ ٔ
َ ِٔی َح َّحٍٔ ا َِ ٟو َزا َٔ
ً َٔبازٔظ ِٔٔی ا َِ ٟح ِّخ أَ ِز َر َِ ٛت أَبٔی َط ِیدّا َٛبٔي ّرا ََل َی ِش َت ٔلی ٍُ أَ َِ ٪ی ِثبُ َت ًَل َی اٟزَّاح ٔ َ ٍٔ٠أََٓأ َ ُح ُّخ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥وذََ ٔ ٟ
یبنعق،امکل،انباہشب،امیلسؿ،نباسیر،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکحجةاولداعےکومعقرپلضف

نب ابعس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت افٹن رپ وسار ےھت ایس دفراؿ ہلیبق معثخ یک اکی وعرت آیئ افر ہلئسم درایتف
رکےنیگللضفےناسوعرتیکرطػداھکی افرفہوعرتیھبلضفوکدےنھکییگلروسؽیلص اہللہیلعفآہلفملسےنلضفاکہنماس
وعرتےسدفرسیرطػ ریھپدایفہوعرتوبیلایروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساہلل ےناےنپدنبفںرپ جحرفض ایکےہافرریمے
فادلرپجحاےسیفتقںیمرفضوہابجفہوبڑےھوہت ےںیہافرفہوساریںیہنرکےتکسوتایکایسیوصرتںیمںیمایکنرطػےسجح
رکیتکسوہں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہںہیفاہعقحجةاولداعاکےہ۔
رافی  :یبنعق،امکل،انباہشب،امیلسؿ،نباسیر،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
جحاکارحاؾابدنھرکرھپاوکسرمعہںیمدبؽدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 46

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩زو٣ ،ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥طٌبہ ،نٌ٤ا ٪ب ٩سا٤ً ،٥ٟزو ب ٩اوض ،ابی رزی٩

ض ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َو ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩سا٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟزٔو بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
َر ٔز ٕ
یَٗ ٩ا ََ ٢حٔ ِْؽ ِٔی َحسٔیثٔطٔ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔي ًَا ٔ٣ز ٕأَِ٧طٔ َٗا ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪أَبٔی َط ِی ْذ َٛبٔي ْر ََل َی ِش َت ٔلی ٍُ ا َِ ٟح َّخ َو ََل ا َِ ٤ِ ٌُ ٟز َة

َو ََل َّ
اٟو ٌِ ََٗ ٩ا َ ٢ا ِححُخِ ًَ ِ ٩أَب ٔ َ
یَ َوا ًِ َتٔ٤زِ

صفح نب رمعف ،ملسم نب اربامیہ ،ہبعش،امعنؿ نب اسمل ،رمعف نب افس ،ایب رزنی ےس وج ہک ینب اعرم ےس قلعت رےتھک ںیہ رفاتی ےہ
ہک ںیم ےنروسؽیلصاہللہیلعفآہل فملس ےسدرایتف ایکہکایروسؽاہللریمےفادل وبڑےھوہت ے ںیہفہجح افررمعہ ےک رفس ےک
ےیلاطتقںیہنرےتھکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوتاےنپابیپرطػےسجحیھبرکاتکسےہافررمعہیھب۔
رافی  :صفحنبرمعف،ملسمنباربامیہ،ہبعش،امعنؿنباسمل،رمعفنبافس،ایبرزنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
جحاکارحاؾابدنھرکرھپاوکسرمعہںیمدبؽدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 47

راوی  :اسح ٙب ٩اسٌ٤ی ،١ہ٨ازرسی ،اسحً ،ٙبسہ ب ٩س٠مَي ،٪ب ٩ابی رعوبہٗ ،تازہً ،رک٣ہ ،سٌیس ب ٩جبير ،حرضت
ابً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََّ ١
اٟس ِّی ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َواح ْٔس َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح َُ ٙح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩س ََ ِ ٠مَي َ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔی
اٟلا ََ٘ ٟان ٔ ُّی َوصَ َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
َ
رعوبَ ٍَ ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ًَِ ٩زِ َر َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سَ ٍَ ٔ٤ر ُج َّل َی ُ٘و َُٟ ٢ب َّ ِی َ
َُ

َ ث ُ َّ ٥حُ َّخ ًَ ِ٩
َ َٗا َََ ٢ل َٗا َ ٢حُ َّخ ًَ َِ ٩ن ِٔ ٔش َ
یب لٔی َٗا ََ ٢ح َح ِح َت ًَ َِ ٩ن ِٔ ٔش َ
ًَ ُِ ٩طبِرُ ََٗ ٍَ ٣ا َُ ٩ِ ٣َ ٢طبِرُ ََٗ ٍُ ٣ا َ ٢أَ ْر لٔی أَ ِو َ ٔ
رق ْ
ُطبِرُ ٍََ ٣
ااحسؼنباامسلیع،انہدرسی ،ااحسؼ،دبعہنبامیلسؿ،نب ایبرعفہب،اتقدہ،رکعہم،دیعس نبریبج،رضحتانبابعس ریضاہللہنع
ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی صخش وک ےتہک وہےئ انس کیبل نع ربشہم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
درایتفرفامایربشہموکؿےہ؟اسےناہکفہریمااھبیئےہ(ایہیاہکہکفہریمارہتشدارےہ)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےس
وپاھچایکوتاانپجحرکاکچےہ؟اسےناہکںیہنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایےلہپوتاانپجحادارکرھپاسےکدعبربشہمیکرطػ
ےسجحرکان۔
رافی  :اقحس نب الیعمس ،انہدرسی ،اقحس ،دبعہ نب امیلسؿ ،نب ایب رعفہب ،اتقدہ ،رکعہم ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض

اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہیبلتاکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ہیبلتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 48

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا٧ ،َٟآٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل ً٨ہ

َ َّ
َ
اُ ٠ٟض ََّٟ ٥ب َّ ِی َ
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اَ٧ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟآ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ت ِ٠ب ٔ َی ٍَ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٟ ٥َ ٠ب َّ ِی َ
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َیزٔی ُس ِٔی َت ِ٠ب ٔ َیتٔطٔ
َِ َلَ َ ٔ
َ ََل َ ٔ
یَ َ ٟ
َش َ
ََ َوا َِ ٠٤ُ ٟ
َ إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح َِ ٤س َواَ ٟ ٍَ ٤َ ٌِ ٨ِّ ٟ
َ َٟب َّ ِی َ
َ ََ ٟ
َشی َ
َٟب َّ ِی َ
ََ َٗا ََ ٢وک َ َ
١
َ َواَّ ٟزُ َِبا ُئ إَِٔ ٟی َ
َ َوا َِ ٟديِرُ ب ٔ َی َسیِ َ
َ َو َس ٌِ َسیِ َ
َ َٟب َّ ِی َ
َ َٟب َّ ِی َ
َٟب َّ ِی َ
َ َوا ُِ ٤َ ٌَ ٟ

َّ
ه
یبنعق ،امکل ،انعف ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہیبلت ہی اھت ل ََّتبک الل َّمُ
ْ َ
ل ََّتبک ل ََّتبک َ ال رَشِي ََل ل ََّتبک ِإ َؿ الْحَمْ َد فال ّیِعْم َة َ ل ْ
َل دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع اںیمس ہی ااضہف رکےت
َ َ ْ َ ّ
ِي َ َ
َ َ َ
َل َفا مُ ْل َ
ْ َ ْ َ
ک َ ال رَش َ
َ ل ْع
لْ
َل َفا َمَ ُل ۔ اے اہلل ںیم ریتی دختم ںیم احرض وہں ںیم ریتی
ي َفارلَّ ْ َ ا
ي َفا جیَْ ُر ِ َ َ
ک ل ََّت ْب َ
ک ل ََّت ْب َ
ےھتل ََّت ْب َ
بْ َ
ک َف َصعْ َد ْ َ
غئُ ِإ ْ َ
دختم ںیم احرض وہں ریتا وکیئ رشکی ںیہن ںیم ریتی دختم ںیم احرض وہں بس رعتفی افر تمعن ریتے ےیل یہ ےہ افر
تنطلسیھبریتییہےہریتاوکیئرشکیںیہن۔
رافی  :یبنعق،امکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ہیبلتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 49

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١یحٌي ب ٩سٌیس ،جٌْف ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضي اہلل ً٨ہ

ْف َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ ٢أَ َص ََّ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ْ

َّ
َّ
و ٪ذَا ا ٌَِ ٤َ ٟارٔ ٔد َوِ َ ٧ح َو ُظ ٔ ٩ِ ٣ا ََِ َ َٟلٔ ٦
اض َیزٔی ُس َ
ُک اَّ ٟت ِ٠ب ٔ َی ٍَ ِٔ ٣ث ََ ١حسٔیثٔ ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢واُ ٨َّ ٟ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
َوأ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِش ََََ ٓ ٍُ ٤ل َی ُ٘و ُُ َٟ ٢ض َِ ٥ط ِیئّا
ادمح نب لبنح ،ییحی نبدیعس ،رفعج ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
ارحاؾابدناھ(رضحتاجربےن)رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکہیبلتایسرطحذرکایکسجرطحدبعاہللنبرمعریضاہللہنعےن
ایبؿایکےہافراہک ہکولگاینپرطػےسدنچاافلظاکااضہفیھبرکایلرکےتےھتسجوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےتنسےھت
افرھچکںیہنےتہکےھت۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ییحینبدیعس،رفعج،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ہیبلتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 50

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،اً ،َٟبساہلل ب ٩ابی برک ب٣ ٩ح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩حزً ،٦بسا َ٠٤ٟب ٩ابی برک بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩حارث ب٩
ہظا ،٦حرضت خَلزب ٩اٟشائب انؼاری رضي اہلل ً٨ہ

رک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس
رک بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩حزِِ ًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ب ٔس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اِ ًَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ ٩ص ٔظَ اَ ٩ِ ًَ ٕ ٦خ ََّلز ٔبِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َ ١ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣زنٔی أَ ِ ٪آ َُ ٣ز أَ ِػ َحابٔی َو َ٣َ ٩ِ ٣عٔی أَ ِ ٪یَ ِز َٓ ٌُوا أَ ِػ َوا َت ُض ِ ٥ب ٔ ِاْلٔص ََِل ٔ ٢أَ ِو َٗا َ ٢بٔاَّ ٟت ِ٠ب ٔ َیٍٔ
أَ َتانٔی ٔجبِرٔی ُ

یُزٔی ُس أَ َح َسص َُ٤ا

یبنعق ،امکل ،دبعاہلل نب ایب رکب نب دمحم نب رمعف نب سحؾ ،دبعاکلمل نب ایب رکب نب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ ،رضحت الخدنب
ااسلبئ ااصنری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمے اپس ربجالیئ ہیلع االسلؾ
رشتفی الےئ افر  ھج وک مکح دایہک ںیم اےنپ دف ںوں افر اسھتفاولں وک مکح دفںہک فہ دنلبآفاز ےس زپںیھ (اع ہت وعرت ےک ےیل
تسپآفازےسزپانھرتہبےہ)۔
رافی  :یبنعق ،امکل ،دبعاہلل نب ایبرکب نب دمحم نبرمعف نب سحؾ ،دبعاکلمل نب ایب رکب نب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ ،رضحت
الخدنبااسلبئااصنریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہیبلتزپانھبکدنبرکے
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ہیبلتزپانھبکدنبرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 51

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١وٛیٍ ،اب ٩جزیخً ،لاء ،ابً ٩باضٓ ،ـ ١بً ٩باض

ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
ض ًَ ِ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ َٟ ٥َ ٠يي َحًَّي َرمَی َج َِ ٤ز َة ا َِ َ٘ ٌَ ٟبٍٔ
ادمحنبلبنح،فعیک،انبرججی،اطعء،انبابعس،لضفنبابعسےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرمجہہبقعرپ
رکنکایںامرےنکتہیبلتزپےتھرےہ(ینعیبجرکنکایںامرںیبتکیبلانہکدنبایک)
رافی  :ادمحنبلبنح،فعیک،انبرججی،اطعء،انبابعس،لضفنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ہیبلتزپانھبکدنبرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 52

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨بً ،١بساہلل ب٤٧ ٩ير ،یحٌي ب ٩سٌیسً ،بساہلل ب ٩ابی اسً ،ٍ٤٠بساہلل ب٤ً ٩ز ،حرضت ً٤ز رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َسِ ًَ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
َّ
َّ
َ
رعَٓا ٕ
ت ٔ٨َّ ٣ا ا ِ٠َ ٤ُ ٟيِّي َو ٔ٨َّ ٣ا
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أبٔیطٔ َٗا َََ ُ ٢س ِوَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس٣ٔ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ىّي إلٔ َی َ َ

ا َِٜ٤ُ ٟبِّرُ

ادمح نب لبنح ،دبعاہلل نب ریمن ،ییحی نب دیعس ،دبعاہلل نب ایب اۃملس ،دبعاہلل نب رمع ،رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت مہ ولگ ینم ےس رعافت یک رطػ ےلچ مہ ںیم ےس ھچک ولگ کیبل ےتہک ےھت افر ھچک
ولگریبکتےتہکےھت۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعاہللنبریمن،ییحینبدیعس،دبعاہللنبایباۃملس،دبعاہللنبرمع،رضحترمعریضاہللہنع

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

رمعہرکےنفاالہیبلتزپانھبکوموقػرکے؟
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رمعہرکےنفاالہیبلتزپانھبکوموقػرکے؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 53

راوی ٣ :شسز ،ہظی ،٥اب ٩ابی ٟیلیً ،لا ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یُ َ٠يِّي
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٩ِ ًَ ٥ابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َِ ٣وُٗوّٓا
ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َحًَّي َی ِش َت ٥َ ٔ ٠ا َِ ٟح َح َز َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ًَ ِب ُس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ُ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠مَي ََ ٪و َص َّْ ٤اَ ًَ ٩ِ ًَ ٦لا ٕ
ئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
دسمد ،میشہ ،انب ایب یلیل ،اطع ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامایرمعہ
رکےنفاالرجحاوسدوکوچےنمکتکیبلاتہکرےہاوبداؤدےتہکںیہہکاسرفاتیوک دبعااملکلنبایبامیلسؿافرامہؾےنوباہطساطعء
انبابعسےسوموقافلقنایکےہ۔
رافی  :دسمد،میشہ،انبایبیلیل،اطع،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احتلارحاؾںیماخدؾوکاتدةیامراناجزئےہ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
احتلارحاؾںیماخدؾوکاتدةیامراناجزئےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 54

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب٣ ،١ح٤س بً ٩بساٌٟزیز ب ٩ابی رز٣ہً ،بساہلل ب ٩ازریص ،اب ٩اسح ،ٙیحٌي بً ٩بازبً ٩بساہلل ب٩
زبير ،حرضت اس٤اء ب٨ت ابی برک رضي اہلل ً٨ہ

ٔیص أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕٗ ١ا َ ٢ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ٔ ٩أَبٔی رٔزِ َ ٍَ ٣أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙی ِحٌَي بِ ًَٔ ٩بَّاز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی بَ ِرکٕ َٗا َِ ٟت َ َ

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ححَّا ّجا َحًَّي إٔذَا ُ٨َّ ٛا بٔا ٌَِ ٟزِ ٔد َ٧زَ ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَ٧زَ ِ٨َ ٟا َٓ َحََ ٠ش ِت ًَائٔظَ ٍُ َرض َٔي اہللُ

ًَ َِ ٨ضا إلٔ َی َج ِٔ ٨ب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َجَِ ٠ش ُت إلٔ َی َج ِٔ ٨ب أَبٔی َوکَاِ َ ٧ت زٔ َ٣ا َ ٍُ ٟأَبٔی بَ ِرکٕ َوزٔ َ٣ا ََ ٍُ ٟر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واح َٔس ّة َََُ ُ ٍَ ٣لْٔ ٕ ٦لَبٔی بَ ِرکٕ َٓ َحََ ٠ص أَبُو بَ ِرکٕ یَ َِ ٨ت ٔوزُ أَ ِ ٪یَ ِلَِ ٠ًَ ٍَ ُ٠یطٔ ٓ ََل ََ ٍَ ٠وَِ ٟی َص ٌََ ٣طُ َبٌٔيرُ ُظ َٗا َ ٢أَیِ َ٩

رضب ُ ُط َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َبٌٔيرُ َک َٗا َ ٢أَ ِؿ َُ ٠ِ ٠ت ُط ا َِ ٟبارٔ َح ٍَ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َبٌٔي ْر َواح ْٔس ُت ٔـ ُُّ ٠ط َٗا َََ ٓ ٢لٔ ََٔ ٙی ِ ٔ

َح٣َ ٔ ٦ا َی ِؼ ََٗ ٍُ ٨ا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی رٔزِ َ٤ََ ٓ ٍَ ٣ا َیزٔی ُس َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َو َس ََّ ٥َ ٠یت ََب َّش َُ ٥و َی ُ٘و ُ ٢اُ ِ ٧وزُوا إلٔ َی َص َذا ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َح٣َ ٔ ٦ا َی ِؼ ََ ٍُ ٨ویَت ََب َّش ُ٥
ًَل َی أَ َِ ٪ی ُ٘و َ ٢اُ ِ ٧وزُوا إلٔ َی َص َذا ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ

ادمحنبلبنح،دمحمنبدبعازعلسینبایبرزہم،دبعاہللنبادرسی،انبااحسؼ ،ییحینبابعدنبدبعاہللنبزج ،،رضحتاامسءتنبایب
رکبریضاہللہنعےسرفاتیےہہکمہولگروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتجحےکےیلرفاہنوہےئبجاقمؾارعجرپ
ےچنہپ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارتے سپ مہ ولگ یھب ارت ےئگ رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےک اپس یھٹیب افر ںیم(اےنپ فادل) اوبرکب ریض اہلل ہنع ےک سپ یھٹیب۔ اوبرکب ریض اہلل ہنع افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک
اھکےنےنیپاکامسؿاکیافٹنرپاھتوجاوبرکبریضاہللہنعےکاکیالغؾےکاپساھتاوبرکباسالغؾیکآدمےکاراظترںیمےھٹیبےھت
بجفہآایوتافٹناسےکاسھتہناھتاوبرکبےنوپاھچافٹناہکںےہالغؾےناہکلکراتفہںیہکمگوہایگاھتاوبرکبوبےلاکییہ
وتافٹناھتوتےنفہیھبمگرکدایہیہہکرکاوبرکبےنالغؾوکامرانرشفعرکدایہیدھکیرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسمسبترفامےت
رےہافرےتہکرےہذرادوھکیوتاسرحمؾوکایکرکراہےہ؟انبایبرزہمےناہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرصػہیرفامایذرادوھکی
وتاسرحمؾوکایکرکراہےہ؟افرمسبترفامایاسےسزادئھچکںیہناہک۔
رافی  :ادمح نبلبنح،دمحمنبدبعازعلسینبایبرزہم،دبعاہللنبادرسی،انباقحس،ییحینبابعدنبدبعاہللنبزج ،،رضحتاامسء
تنبایبرکبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارحاؾےکفتقےلسوہےئڑپکےااتردےنیاچںیئہ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ارحاؾےکفتقےلسوہےئڑپکےااتردےنیاچںیئہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 55

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،ہ٤اً ،٦لاء ،ػٔوا ٪ب ٩یٌلی ب ٩ا٣یہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا صَ َّْ ٤اَٗ ٦ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ َل ّ
ائ أَ ِخب َ َرَ٧ا َػٔ َِوا ُ ٪بِ َُ ٩ی ٌِل َی بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی ٍَ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَتَی أ ٨َّ ٟي َّي
َّ
َّ
ٕ َتأ ِ ُ٣زُنٔی أَ ِ٪
ْفة ٕ َو ًََِ ٠یطٔ ُج َّب ٍْ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛی َ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وص َُو بٔا ِٟحٔ ٌِ َزاَ ٍَٔ٧و ًََِ ٠یطٔ أَثَزُ َخُ٠و ٕ ٚأَ ِو َٗا َُ ٢ػ ِ َ
رس َی ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أَیِ ََّ ٩
أَ ِػ َِٔ ٍَ ٨ی ًُ َِ ٤زت ٔی َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت َب َار َک َو َت ٌَال َی ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟوو َِی َٓ َ٤َّ ٠ا ُ ِّ
٩ِ ًَ ١
اٟشائ ٔ ُ

َ
َ َ٣ا َػ ََ ٌِ ٨ت ِٔی َح َّحتٔ َ
َ َو ِاػ َِٔ ٍِ ٨ی ًُ َِ ٤زت ٔ َ
ْفة ٔ َوا ِخ َ ٍِ ٠ا ُِ ٟح َّب ٍَ ًَ َِ ٨
ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ َٗا َ ٢اُِ ٔش َِ ٨ِ ًَ ١
َ أَثَ َز ا َِ ٟدُ٠و ٔ ٚأَ ِو َٗا َ ٢أَثَ َز ُّ
اٟؼ ِ َ

دمحمنب،ریث،امہؾ،اطعء،وفصاؿنبیلعینباہیمےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرعجاہنںیمےھتاکیصخشآای
سجےکدبؿرپوخ وبشفاالرگناھت(ایہیاہکہکزردرگناکاشنؿاھت)افرفہ ہبےنہپوہےئاھتاسےنوپاھچایروسؽاہللےھجمرمعہںیم
ایکرکاناچےئہ(آپیلصاہللہیلعفآہلفملساساکوساؽنسرکاخومشوہےئگ)سپاہللاعتیلےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپفیح
انزؽرفامیئبج آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپمکحفاحضوہایگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندرایتفرفامایوخوبشاکاشنؿدوھڈاؽ
(ایہیاہکہکزردیاکاشنؿدوھڈاؽ)افراےنپافرپےس ہبااتردےافراےنپرمعہںیمفیہرکوتاےنپجحںیمرکاتےہ۔
رافی  :دمحمنب،ریث،امہؾ،اطعء،وفصاؿنبیلعینباہیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ارحاؾےکفتقےلسوہےئڑپکےااتردےنیاچںیئہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 56

راوی ٣ :ح٤س بً ٩یسي ،ابوًوا٧ہ ،ابو بظيرً ،لاء ،یٌلی ب ٩ا٣یہ ہظی ،٥ححادً ،لاء ،ػٔوا ٪ب ٩یٌلی ،حرضت یٌلی ب٩
ا٣یہ رضي اہلل ً٨ہ

ئ ًَ ِ٩
ُظی ْ ٩ِ ًَ ٥ا َِ ٟححَّا ٔد ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ْش ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َوا ٩ِ ًَ ٍَ َ ٧أَبٔی بٔ ِ ٕ
ئ ًَ َِ ٩ی ٌِل َی بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی ٍَ َوص ِ
َ َٓ َدَ ٌََ ٠ضا َٔ ٩ِ ٣رأِ ٔسطٔ
ا ٪بِ َٔ ٩ی ٌِل َی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ٍٔ َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِخ َُ ٍِ ٠جب َّ َت َ
َػٔ َِو َ
ا ٚا َِ ٟحس َ
َو َس َ
ٔیث
دمحمنبیسیع،اوبوعاہن،اوبریشب،اطعء ،یلعینباہیممیشہ،اجحج،اطعء،وفصاؿنبیلعی،رضحتیلعینباہیمریضاہللہنعےسیہیہصق
(اکی دفرسی دنس ےک اسھت) ذموکر ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اس صخش ےس رفامای اانپ  ہب ااتر دے وت
اسےنرسےس ہبارتایلاسےکدعبدحثیاکابیقومضمؿذرکایک۔

رافی  :دمحمنبیسیع،اوبوعاہن،اوبریشب،اطعء،یلعینباہیممیشہ،اجحج،اطعء،وفصاؿنبیلعی،رضحتیلعینباہیمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ارحاؾےکفتقےلسوہےئڑپکےااتردےنیاچںیئہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 57

راوی  :یزیس ب ٩خاٟس ابً ٩بساہلل ب٣ ٩وہبٟ ،یث ًلاء ب ٩ابی رباح ،ػٔوا ٪یٌلی ،حرضت یٌلی ب ٩ا٣یہ رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩خأ ٔ ٟس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩وصَبٕ ا َِ ٟض ََ ٤سانٔی اَّ ٟز ِ٣لٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َّ
ئ بِ ٔ ٩أَبٔی َربَا ٕح ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ُّ
ُّ
َی ٌِل َی ابِ َٔ ٨ِ ٣ُ ٩ی ٍَ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ب ٔ َض َذا ا َِ ٟدبَر ٔ َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ َٓأ َ ََ ٣ز ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یَ ِ٨ز ٔ ًَ َضا َ٧زِ ًّا َو َی ِِ َت ٔش َ١

ا ٚا َِ ٟحس َ
ََّ ٣ز َتي ِ ٔن أَ ِو ثَ ََلثّا َو َس َ
ٔیث

سیدینباخدلانبدبعاہللنبومبہ،ثیلاطعءنبایبرابح،وفصاؿیلعی،رضحتیلعینباہیمریضاہللہنعےسیہیدحثی(اکی
دفرسیدنسےکاسھت)رمفیےہاسںیمہیااضہفےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسصخشےسرفامای ہبااتردےافردف
رمہبتاینیترمہبتدوھ۔
رافی  :سیدینباخدلانبدبعاہللنب ومبہ،ثیلاطعءنبایبرابح،وفصاؿیلعی،رضحتیلعینباہیمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ارحاؾےکفتقےلسوہےئڑپکےااتردےنیاچںیئہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 58

راوی ً٘ :بہ ب٣ ٩رک ،٦وہب ب ٩جزیزٗ ،یص ب ٩سٌسً ،لاء ب ٩ػٔوا ٪ب ٩یٌلی ،حرضت یٌلی ب ٩ا٣یہ رضي اہلل ً٨ہ

ا ٪بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ٍُ بِ ُٔ ِ ٣ُ ٩
رکَ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َٗ ِی َص بِ ََ ٩س ٌِ ٕس یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
ْف
َی ٌِل َی بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی ٍَ ًَ ِ ٩أَب ٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَتَی أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا ِٟحٔ ٌِ َزاَ ٍَٔ٧و َٗ ِس أَ ِ َ
رح َ ٦بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َو ًََِ ٠یطٔ ُج َّب ٍْ َوص َُو َُ ٣ؼ ِّ ْ
اَ ٚص َذا ا َِ ٟحس َ
ِ ٔ ٟح َی َت ُط َو َرأ ِ َس ُط َو َس َ
َح ُ٦
ٔیث بَاب َ٣ا یََِ ٠ب ُص ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ

ہبقع نب رکمؾ،فبہ نب رجری ،سیق نب دعس ،اطعء نب وفصاؿ نب یلعی ،رضحت یلعی نب اہیم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی
صخش رعجاہن ںیم روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس ےک اپس آای اس احؽ ںیم ہک فہ رمعہ اک ارحاؾ ابدنےھ وہےئ اھت افر اس ےن اکی

 ہبیھبنہپراھکاھتافراسیکداڑیھفرسںیمزردرگناگلوہااھترھپرافیےنابیقدحثیایبؿیک۔
رافی  :ہبقعنبرکمؾ،فبہنبرجری،سیقنبدعس،اطعءنبوفصاؿنبیلعی،رضحتیلعینباہیمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارحاؾےکڑپکفںاکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ارحاؾےکڑپکفںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 59

راوی ٣ :شسز ،اح٤س ب ٩ح٨ب ،١سٔیا ،٪زہزی ،سا٥ٟ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َوأَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ َٗ ١اَل َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سأ َ ََ ٢ر ُج َْ ١ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی

ٟساؤی ََ ١و ََل ا ِ٤َٔ ٌٟا ََ ٍَ ٣وَلَ ثَ ِوبّا
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا یَتِرُ ُک ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َح ُ ٩ِ ٣ٔ ٦اِّ ٟث َی ٔ
اب َٓ َ٘ا ََ ٢لَ یََِ ٠ب ُص ا َِ ٔ٤َ٘ ٟ
یؽ َوَلَ ا ِٟبُرَُِ ٧ص َوَلَ ا َّ َ
اَ ٪و ََل ا ِٟد َُّٔي ِ ٔن إ ٔ ََّل ََ ٩ِ ٤َ ٔ ٟل َیحٔ ُس ا٠َ ٌِ ٨َّ ٟي ِ ٔن ٓ َََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٤یحٔ ِس ا٠َ ٌِ ٨َّ ٟي ِ ٔن ََِٓ ٠یَِ ٠ب ِص ا ِٟد َُّٔي ِ ٔن َو َِ ٟی ِ٘ َل ٌِ ُض َ٤ا َحًَّي
ْف ْ
ََّ ٣ش ُط َو ِر ْض َو ََل َز ًِ َ َ
َیُٜوَ٧ا أَ ِس َٔ َ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِل ََ ٌِ ٜبي ِ ٔن

دسمد،ادمحنب لبنح،ایفسؿ ،زرہی،اسملےسرفاتی رکےتںیہہکاکیصخش ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپاھچ ہک
رحمؾ وک وکؿ وکؿ ےس ڑپکے ےننہپ اچںیئہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رحمؾ وک رکہت وٹیپ ازار (اپاجہم ای ولشار فریغہ) افر
امعہماننہپںیہناچےئہافرہنیہوکیئااسیڑپکااامعتسؽرکاناچےئہوجفرسایزرفعاؿےسراگنوہاوہ۔(ینعیااسیرگناامعتسؽرکانونممع
ےہ سج ںیم وخوبش وہ) افر ہن یہ نیفخ اامعتسؽ رکے۔ اع ہت فہ صخش نیفخ اامعتسؽ رک اتکس ےہ سج ےک اپس وجےت ہن وہں۔ سپ
سجےکاپسوجےتہنوہںفہنیفخاامعتسؽرکےرگمونخٹںےسےچینےکاپسریپےکچیبںیموہیتےہ)
رافی  :دسمد،ادمحنبلبنح،ایفسؿ،زرہی،اسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ارحاؾےکڑپکفںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 60

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،ا٧ ،َٟآٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش٣َ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠اَ٧ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟآ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ
دبعاہللنبہملسم،امکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعےسیھبایسےکمہینعمرفاتیذموکرےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ارحاؾےکڑپکفںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 61

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َو َزا َز َو ََل َت َِ ٨ت٘ ٔ ُب
َح ُاَ ٦و ََل َتَِ ٠ب ُص ا َِ َّٔ ُ٘ ٟازیِ َٔٗ ٩ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو َٗ ِس َر َوی َص َذا ا َِ ٟحس َ
وب ًَ ِ٩
ٔیث َحات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١و َی ِحٌَي بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ا َِ َ ٟ

وسي بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب ٍَ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَل َی َ٣ا َٗا ََّ ٢
وسي بِ ُ ٩كَارٔ َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٚ
اِ ٠ٟی ُث َو َر َوا ُظ َُ ٣
َُ ٣
وسي بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب ٍَ َِ ٣وُٗوّٓا ًَل َی ابِ ٔ٤َ ًُ ٩زَ
وب َِ ٣وُٗوّٓا َوإٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ا ِ٤َ ٟسٔیىٔ ُّي ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي
َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
َ َر َوا ُظ ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َو َ٣اْ ٔ ٟ
َ َوأَ ُّی ُ
َح َََ ٍُ ٣ل َت َِ ٨ت٘ ٔ ُب َو ََل َتَِ ٠ب ُص ا َِ َّٔ ُ٘ ٟازیِ َٔٗ ٩ا َ ٢أَبُو َزا ُوز إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ا ِ٤َ ٟسٔیىٔ ُّي َط ِی ْذ ٔ٩ِ ٣
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
أَ ِص ٔ ١ا ِ٤َ ٟسٔی ََِ ٟ ٍٔ ٨ی َص َُ ٟط َٛبٔيرُ َحس ٕ
ٔیث

ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،انعف ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس (اکی دفرسی دنس ےک اس ھت) ہی رفاتی ذموکر ےہ اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک
ارحاؾ فایل وعرت رہچے رپ اقنب ہن ڈاےل افر ہن داتسےن ےنہپ (ینعی احتل ارحاؾ ںیم وعرت رہچہ وک ابلکل الھک رےھک۔ ای اقنب اس
رطحڈاےلہکفہرہچہےسابلکلاگلرےہاسوکوھچےئںیہن)اوبداؤدےتہکںیہہکاسدحثیوکاحمتنباامسلیعافر یحنباویب
ےن ربفاتی ومٰیس نب ہبقع رضحت انعف ےس ایسرطح رفاتی ایک ےہ سج رطح ثیل ےن رفاتی ایک ےہ افر اس وک ومٰیس نب اطرؼ
ےنوباہطسومٰیسنبہبقعرضحتانبرمعرپوموقػایکےہزیناسوکدیبعاہللنبرمعامکلافراویبےنیھبوموقافیہرفاتیایکےہ
افر اربامیہ نب دیعس دمینی ےن وباہطس انعف رضحت انب رمع ےسرموفاع لقن ایک ےہہک وعرت احتل ارحاؾ ںیم ہنم رپ اقنب ہنڈاےل
افرہنداتسےنےنہپاوبداؤدےتہکںیہہکاربامیہنبدیعسدمینیالہدمہنیےکویشخںیمےسںیہاؿےسزایدہااحدثیرمفیںیہنںیہ
(ہکلبتہبمکںیہ)
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ارحاؾےکڑپکفںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 62

راوی ٗ :تبیہ ب ٩سٌیس ،ابزاہی ٥ب ٩سٌیس٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ا ِ٤َ ٟسٔیىٔ ُّي ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َح َََ ٍُ ٣ل َت َِ ٨ت٘ ٔ ُب َو ََل َتَِ ٠ب ُص ا َِ َّٔ ُ٘ ٟازیِ ٔ٩
ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
قبتبہنب دیعس،اربامیہ نب دیعس،انعف،رضحتانب رمع ےساکیافر دنس ےکاسھت رمفیےہہک یبن یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامای
رحمہموعرتہنمرپاقنبہنڈاےلافرہنیہداتسےنےنہپ
رافی  :قبتبہنبدیعس،اربامیہنبدیعس،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ارحاؾےکڑپکفںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 63

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١یٌ٘وب ،اب ٩اسح٧ ،ٙآٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

وب َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ٧ ٪َّ ٔ َّٓ ٢آ ٔ ٌّا َِ ٣ول َی ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَىٔي ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ
اب َو َ٣ا
رحا ٔ٣ضٔ ٩ِ ًَ َّ٩ا َِ َّٔ ُ٘ ٟازیِ َٔ ٩وأ َ٘ ٨ِّ ٟ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی اَ ٨ِّ ٟشا َئ ِٔی إ ٔ ِ َ
اب ُِ ٌَ ٣ؼ َ ّْفا أَ ِو َخزًّا أَ ِو ُحًّ ٔ ٠یا أَ ِو
َ َ٣ا أَ َحب َِّت ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٟوا ٔ ٪اِّ ٟث َی ٔ
اب َو َِ ٟتَِ ٠ب ِص َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
ْفا ُ ٩ِ ٣ٔ ٪اِّ ٟث َی ٔ
ََّ ٣ص ا َِ ٟو ِر ُض َواٟزَّ ًِ َ َ
یؼا أَ ِو ُخ ًّٔا َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوی َص َذا ا َِ ٟحس َ
ٔیث ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ٧ ٩ِ ًَ ٙآ ٍٕٔ ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠مَي ََ ٪و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
رساؤی َ ١أَ ِو َّٗ ٔ٤
ََ
ُکا َ٣ا َب ٌِ َس ُظ
ْفا ُ ٩ِ ٣ٔ ٪اِّ ٟث َی ٔ
اب َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ َ
َس ٍَ ٤ََ ٠إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َو َ٣ا ََّ ٣ص ا َِ ٟو ِر ُض َواٟزَّ ًِ َ َ

ادمح نب لبنح،وقعیب ،انب ااحسؼ  ،انعف ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےس انس آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وعروتں وک احتل ارحاؾ ںیم داتسےن ےننہپ ہنم رپ اقنب ڈاےنل فرس افر زرفعاؿ ںیم رےگن وہےئ ڑپکے
ےننہپ ےس عنم رفامایےہاسےک دعب سج رگناک ڑپکااچےہنہپ یتکس ےہوخاہفہ  اک اک وہ ای رای ۔۔ ای وکیئ زویر وہ ای اپاجہمرکہت ای ومزہ
م
بکترفاتی ایک
نِم ِّ َ ا
اؿ ْ
س َفازلَعْف َ َر ُ
ال ْر ُ
اوبداؤدےتہک ںیہہک اس دحثیوکدبعہافر دمحمنبہملس ےندمحمنبااحسؼےس َف َ ام َ َّس ْ َ
ال ِ

ےہاسےکدعبفاالومضمؿذرکںیہنایک۔
رافی  :ادمحنبلبنح،وقعیب،انباقحس،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ارحاؾےکڑپکفںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 64

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤از ایوب٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َق َٓ َ٘ا َ ٢أَ ًَِ ٙٔ ٟل َ َّی ثَ ِو ّبا َیا َ٧آ ٔ ٍُ
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ط َو َج َس ا َِّ ُ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َح ُ٦
َٓأ َ ِِ َ٘ ٟی ُت ًََِ ٠یطٔ ب ُ ِزنُ ّشا َٓ َ٘ا َ ٢تُِِٔ٠ی ًَل َ َّی َص َذا َو َٗ ِس َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪یَِ ٠ب َش ُط ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ومیس نب اامسلیع ،امحد اویب ،انعف ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ وک رسدی یگل اوھنں ےن رضحت انعف ےس اہک ہک
ریمے افرپ وکیئ ڑپکا ڈاؽدے سپ اوھنں ےن اؿ رپ ربسن وٹیپ ای ااسی ڑپکا سج ےس رسڈکھ اجےئ)ڈاؽ دای۔ رضحت انب رمع ےن
رفامایمت ھجرپربسنڈاےتلوہاحالہکنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرحمؾوکہیےننہپےسعنمرفامایےہ
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحداویب،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ارحاؾےکڑپکفںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 65

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩رحب ،ح٤از ب ٩زیس٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ،جابز ب ٩زیس ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض

ض َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ٢
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُِ َ ٩
َّ
َّ
ُٕ ََ ٩ِ ٤َ ٔ ٟل َیحٔ ُس ا٠َ ٌِ ٨َّ ٟي ِ ٔن َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َص َذا َحس ُ
ٔیث
اٟساؤی ُ
ََ ٩ِ ٤َ ٔ ٟ ١ل َیحٔ ُس ِاْل ٔ َز َار َوا ِٟد ُّ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ َّ ٢
َّ
ُک ا ِِ َ٘ ٟل ٍَ ِٔی ا ِٟد ُِّٕ
ْصة ٔإلٔ َی َجابٔز ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس َو َّأ ٟذی َت َ َّ
اٟساؤی َٔ ١و ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
ْف َز بٔطٔ ٔ٨ِ ٣طُ ذ ٔ ِ ُ
ُک َّ َ
أَصِ َٔ ٍَ ٜ٣َ ١و َِ ٣ز ٔج ٌُطُ إلٔ َی ا َِ ٟب ِ َ
امیلسؿنبرحب،امحدنبزدی،رمعفنبدانیر،اجربنبزدی،رضحتدبعاہللنبابعسےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽیلصاہللہیلع
فآہلفملسےسانسےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےت ےھتسجےکاپسدنبہتہنوہفہاپاجہمنہپاتکسےہاےسییہسجےکاپس

وجےتہنوہںفہومزےنہپےل
رافی  :امیلسؿنبرحب،امحدنبزدی،رمعفنبدانیر،اجربنبزدی،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ارحاؾےکڑپکفںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 66

راوی  :حشين ب ٩ج٨یس ،ابواسا٣ہ٤ً ،زب ٩سویس ،حرضت ًائظہ

اٟسا َِٔ ٣انٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََٗ ٍَ ٣ا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًُ٤زُ بِ ُُ ٩سویِ ٕس َّ
َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َِ ٨ی ٔس َّ
اٟث َ٘ف ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ ِتىٔي ًَائٔظَ ٍُ ب ٔ ُِ ٨ت
َ
َ
ُّ
ُخ ُد َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّي َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی ٍََ َّٜ ٣
كَ َِ ٠ح ٍَ أَ ًََّ ٪ائٔظَ ٍَ أُ َّ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َح َّسث َ ِت َضا َٗاَِ ٟت ُ٨َّ ٛا ُ ِ َ ٧
رع َٗ ِت إ ٔ ِح َساَ٧ا َسا ًََ ٢ل َی َو ِجض ٔ َضا َٓي َ َرا ُظ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رحأَّٓ ٔ ٦ذَا َ ٔ
ََٓ ُ٨ـ ُِّ ٤س ٔج َباصَ َ٨ا ب ٔ ُّ
اٟش َِّ ا َِ ٤ُ ٟلی َّٔب ً ٔ َِ ٨س ِاْل ٔ ِ َ

ٓ َََل َی َِ ٨ضا َصا
نیسحنبدینج،اوبااسہم،رمعنبوسدی،رضحتاعہشئےسرفاتی ےہہکمہروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتدمہنیےسہکمیک
رطػرفاہنوہےئ۔بجارحاؾابدنےنھاکفتقآایوتمہےناینپاشیپوینںرپوخوبشںاکپیلاگلایبجہنیسپآاتوتفہوخوبشہہبرکہنم
رپآاجیتافرروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساسوکدےتھکینکیلعنمہنرفامےت۔
رافی  :نیسحنبدینج،اوبااسہم،رمعنبوسدی،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ارحاؾےکڑپکفںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 67

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،اب ٩ابی ًسی٣ ،ح٤س ب ٩اسحٙ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
اب َٓ َ٘ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُ٩
َُک ُت َٔلبِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ٔی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا َ ٢ذ َ ِ
َح َ ٍٔ ٣ث ُ ََّ ٥ح َّسثَ ِت ُط َػ ٔٔ َّی ٍُ ب ٔ ُِ ٨ت أَبٔی
َ َی ٌِىٔي َی ِ٘ َل ٍُ ا ِٟد َُّٔي ِ ٔن ِ ٤َِ ٠ٟٔزأَة ٔ ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
اَ ٪ی ِؼ َ ٍُ ٨ذََ ٔ ٟ
ًَ ِب ٔس اہللٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ َی ٌِىٔي ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ک َ َ
َ
اَ ٪ر َّخ َؽ َ ٨ِّ ٠ٟٔشا ٔ
ئ ِٔی ا ِٟد َُّٔي ِ ٔن َٓت َ َر َک ذََ ٔ ٟ
ًُب َ ِی ٕس أَ ًََّ ٪ائٔظَ ٍَ َح َّسث َ ِت َضا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س ک َ َ

ہبیتق نب دیعس ،انب ایب دعی ،دمحم نب ااحسؼ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن انب اہشب ےس (عطق نیفخ) اک ذرک ایک اوھنں ےن اہک ہک مہ
ےساسملنبدبعاہللےندحثیایبؿیکہکدبعاہللنبرمعااسیرکےتےھتینعیرحمہموعرتےکنیفخاکٹدایرکےتےھترھپاؿےس
(اؿ یکاہیلہ) ہیفصتنبایبدیبع ےنایبؿ ایکہک مہےس رضحتاعہشئ ےنرفامایےہ ہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنوعروتں وک
نیفخ(ومزے)ےننہپیک رتصخدیےہاس ےکدعب رضحتدبعاہللنبرمع ےنرحمہموعرتےک ےیلومزے اکےنٹاکلمعرتک
رکدای(ویکہکنارحاؾیکاحتلںیموعرتےکےیلتخبہالھکرانھکرضفریںیہنےہاع ہترمدےکےیلرضفریےہ)
رافی  :ہبیتقنبدیعس،انبایبدعی،دمحمنباقحس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾایھتہررھکاتکسےہ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رحمؾایھتہررھکاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 68

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب٣ ،١ح٤س ب ٩جٌْف ،طٌبہ ،ابواسح ،ٙحرضت بزاء بً ٩ازب رضي اہلل ً٨ہ

ْف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا ِٟب َ َرا َئ َی ُ٘و ُ٤َّ َٟ ٢ا َػا َٟحَ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَصِ َ ١ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َی ٍٔ َػا ََ ٟح ُض ًَِ ٥ل َی أَ ََِ ٪ل َی ِس ُخُ٠وصَا إ ٔ ََّل ب ٔ ُح َِ ٠با ِّٔ ٪
اٟش ََل ٔح ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُط َ٣ا ُجَِ ٠با ُ٪
ِّ
اب ب ٔ َ٤ا ٓ ٔیطٔ
َق ُ
اٟش ََل ٔح َٗا َ ٢ا َِ ٔ ٟ
ادمح نب لبنح ،دمحم نبرفعج ،ہبعش ،اوب ااحسؼ ،رضحت رباء نب اعزب ریض اہللہنع ےسرفاتی ےہہک روسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفآہل
فملس ےن ہکم فاولں ےس دحہیبی ےک اقمؾ رپ حلص یک وت ہی رشط رقار اپیئ ہک املسمؿ تیب اہلل ںیم اےنپ ایھتہرفں وک الغػ ںیم رھک رک
الںیئےگ(ینعیایھتہرےلھکوہےئںیہنوہںےگہکلبکیپوہںےگ۔)
رافی  :ادمحنبلبنح،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوباقحس،رضحترباءنباعزبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمہموعرتہنمڈکھیتکسےہ

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رحمہموعرتہنمڈکھیتکسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 69

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١ہظی ،٥یزیس ب ٩ابی زیاز٣ ،حاہس ،حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہ

و ٪ب ٔ َ٨ا
اٟز َِ ٛبا َُ ٪ی ُُّ ٤ز َ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی زٔ َیاز ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت ک َ َ
اُّ ٪
ات َّٓٔذَا َحا َذ ِوا ب ٔ َ٨ا َس َسَِ ٟت إ ٔ ِح َساَ٧ا ٔجَِ ٠بابَ َضا َٔ ٩ِ ٣رأِس َٔضا ًَل َی َو ِجض ٔ َضا
َوِ َ ٧ح َُ ٍَ ٣َ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ِ ٣ُ ٥َ ٠
َح َْ ٣

َّٓٔذَا َجا َوزُوَ٧ا َٛظَ ِٔ َ٨ا ُظ

ادمح نب لبنح ،میشہ ،سیدی نب ایب زاید ،اجمدہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک (دفراؿ جح ف رمعہ) وسار امہرے اسےنم
ےسذگرےتافرمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھت ارحاؾابدنےھوہےئوہےتسپبجوسارامہرےاسےنمآاجےتوت
مہاےنپہنمرپاقنبڈاؽےتیل(اسرطحہکڑپکاہنمےساگلراتہ)افربجفہذگراجےتوتمہرھپہنموھکؽےتیل۔
رافی  :ادمحنبلبنح،میشہ،سیدینبایبزاید،اجمدہ،رضحتاعہشئریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾاکرسرپاسہیرکاناجزئےہ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رحمؾاکرسرپاسہیرکاناجزئےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 70

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب٣ ،١ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،ابوًبساٟزحی ،٥زیس ب ٩ابی ا٧یشہ ،یحٌي ب ٩حؼين ،حرضت ا ٦اٟحؼين رضي اہلل
ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠أَبٔی ًَ ِب ٔس اٟزَّح ٔٔیَ ٩ِ ًَ ٥زیِسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی أُِ َ ٧ی َش ٍَ ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ ُٔ ٩ح َؼي ِ ٕن ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٦

َّ
َّ
َ
َفأَیِ ُت أ ُ َسا ََ ٍَ ٣وب ٔ ََل َّل َوأَ َح ُسص َُ٤ا آخٔذْ
ا ُِ ٟح َؼي ِ ٔن َح َّسث ِتطُ َٗاَِ ٟت َح َح ِح َ٨ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ح َّح ٍَ ا َِ ٟو َزا َٔ َ َ
َح َحًَّي َرمَی َج َِ ٤ز َة ا َِ َ٘ ٌَ ٟبٍٔ
َخ َرآ ٔ ٍْ ثَ ِوبَ ُط َ ٔ ٟی ِشت ُ َر ُظ ٔ ٩ِ ٣ا ِِّ َ ٟ
بٔد ٔ َلاَ٧ٔ ٦ا َٗ ٍٔ أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ِاْل َ ُ

ادمح نب لبنح ،دمحم نب ہملس ،اوبدبعارلمیح ،زدی نب ایب اہسین ،ییحی نب نیصح ،رضحت اؾ انیصحل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ

ےنحجةاولداعںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےک اسھتجحاداایکںیمےنداھکی ہک ااسہمافرالبؽںیمےس وکیئ اکییبن یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افٹن یک اہمر ڑکپے وہےئ ےہ افر دفرسے ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ اکی ڑپکے ےک ذرےعی
ےساسہیرکراھکےہاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرمجہہبقعیکریمرکیل۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دمحمنبہملس،اوبدبعارلمیح،زدینبایباہسین،ییحینبنیصح،رضحتاؾانیصحلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾےنھچپوگلااتکسےہ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رحمؾےنھچپوگلااتکسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 71

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١سٔیا٤ً ،٪زو ب ٩زی٨ار ًلاء ،كاؤض ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ َوكَا ُو ٕ

َح ْ٦
َو َس َّ ٥َ ٠ا ِح َت َح ََ ٥وص َُو ُٔ ِ ٣

ادمحنبلبنح،ایفسؿ،رمعفنبدانیراطعء،اطؤس،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنارحاؾیکاحتلںیمےنھچپوگلاےئ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ایفسؿ،رمعفنبدانیراطعء،اطؤس،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رحمؾےنھچپوگلااتکسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 72

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،یزیس ب ٩ہارو ،٪ہظاً ،٦رک٣ہ ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا صٔظَ ْأ ِ ً ٩ِ ًَ ٦
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسث َ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩صَ ُ
ار َ

ا ٪بٔطٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِح َت َح ََ ٥وص َُو ُٔ ِ ٣
َح ِْٔ ٦ی َرأِ ٔسطٔ َٔ ٩ِ ٣زا ٕئ ک َ َ

امثعؿنب ایب ہبیش،سیدی نباہرفؿ،اشہؾ،رکعہم،رضحت دبعاہللنبابعسریضاہللہنع ےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلع

فآہلفملسےناکیامیبرییکانبءرپاےنپرسںیماحتلارحاؾںیمےنھچپوگلاےئ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،اشہؾ،رکعہم،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رحمؾےنھچپوگلااتکسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 73

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨بً ،١بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚزٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رعوبَ ٍَ أَ ِر َس َُ ٠ط َی ٌِىٔي ًَ ِ٩
ا ِح َت َح ََ ٥وص َُو ُٔ ِ ٣
َح ًَْ ٦ل َی هَ ِضز ٔا َِ َ٘ ٟسَ ٩ِ ٣ٔ ٔ ٦و َج ٍٕ ک َ َ
ا ٪بٔطٔ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َسٌِ ٔ٤ت أَ ِح ََ ٤س َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی َ ُ
َٗ َتا َز َة
ادمحنب لبنح،دبعارلزاؼ،رمعم،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےندردیکانب
رپتشپدقؾرپاحتلارحاؾںیمےنھچپوگلاےئ
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،رمعم،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾرسہماگلاتکسےہ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رحمؾرسہماگلاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 74

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١سٔیا ،٪ایوب ب٣ ٩وسي٧ ،بیہ ب ٩وہب

وسي ًَ ُِ٧ ٩ب َ ِیطٔ بِ َٔ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢ا ِط َتکَی ًُ َ٤زُ بِ ًُُ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ بِ ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ
وب بِ َٔ ٣ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
اؿِ ٔ٤سص َُ٤ا بٔاٟؼَّ بٔر ٔ َّٓٔنيی َسُ ٌِ ٔ٤ت
اَٗ ٪ا َُ ٢سٔ َِیا َُ ٪وص َُو أَ ٔ٣يرُ ا ِِ ٤َ ٟوس ٔٔ٣َ ٥ا َی ِؼ َ ٍُ ٨بٔض ٔ َ٤ا َٗا َِ ٢
ا ٪بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
ًَ ِی َِ ٨یطٔ َٓأ َ ِر َس َ ١إلٔ َی أَبَ َ
َ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اَ ٪رض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط یُ َح ِّس ُث ذََ ٔ ٟ
ًُ ِث ََ ٤

ادمح نب لبنح ،ایفسؿ ،اویب نب ومیس ،ہیبن نب فبہ ےس رفاتی ےہ ہک رمعف نب دیبع اہلل نبرمعم یک آںیھکن دےنھک ںیگل۔ اؿ ےک
اپساکی آدیم جیھبرک ولعمؾ رکاایہک ںیماؿ آوھکنںاکایک العجرکفںاںوہںےناہکہک اولیےاکپیلاگلؤویکہکن ںیم ےنرضحت
امثعؿریضاہللہنعےسانسفہرفامےتےھتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنااسییہمکحدایےہ
رافی  :ادمحنبلبنح،ایفسؿ،اویبنبومیس،ہیبننبفبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رحمؾرسہماگلاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 75

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،ب٠ً ٩یہ ،ایوب ٧آٍ٧ ،یبہ ب ٩وہب

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ُِ٧ ٩ب َ ِیطٔ بِ َٔ ٩وصِبٕ ب ٔ َض َذا
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ی ٍَ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ا َِ ٟحسٔیثٔ
امثعؿنبایبہبیش،نبہیلع،اویبانعف،تنبفبہےس(اکیدفرسیدنسےکاسھتیھب)ااسییہرمفیےہ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،نبہیلع،اویبانعف،تنبفبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾلسغرکاتکسےہ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رحمؾلسغرکاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 76

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،ا ،َٟزیس ب ٩اس ،٥٠ابزاہی ٥بً ٩بساہلل ب ٩حش٨ين رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش٣َ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠اَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟزیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩حُ َ٨ي ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ َ٩
١
 ١ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ُخ َ ٍَ ٣ا ِخ َت ََٔ٠ا بٔاْلِ َبِ َوا ٔ
ئ َٓ َ٘ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ًَبَّا ٕ
َح َُ ٦رأِ َس ُط َو َٗا َ ٢ا ِِ ٔ٤ٟش َو ُر َلَ َی ِِ ٔش ُ
ض َی ِِ ٔش ُ
ض َوا ِِ ٔ٤ٟش َو َر بِ ََ ِ ٣َ ٩
َقَ٧ي ِ ٔن َوصُ َو ی ُِشتَرُ ب ٔ َث ِو ٕب
 ١بَي ِ َن ا َِِ ٟ
ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َح َُ ٦رأِ َس ُط َٓأ َ ِر َس َ٠طُ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًَُ ٩بَّا ٕ
وب اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ٓ ََو َج َس ُظ َی ِِ َت ٔش ُ
ض إلٔ َی أَبٔی أَ ُّی َ

ا٪
َ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض أَ ِسأََ ُٟ
َٗا َََ ٓ ٢ش َُّ ٤ِ ٠ت ًََِ ٠یطٔ َٗا ََ ٩ِ ٣َ ٢ص َذا ُُِٗ ٠ت أََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩حُ َ٨ي ِ ٕن أَ ِر َس َ٠ىٔي إَِٔ ٟی َ
ٕکَ َ
َ َِ ٛی َ
َحَٗ ٦ا ََٓ ٢و َؿ ٍَ أَبُو أَیوب َی َس ُظ ًَل َی َّ
اٟث ِو ٔب ٓ ََلأِكَأ َ ُظ َحًَّي بَ َسا لٔی
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِِ ٔش ُ
ُّ َ
َ
َ ١رأ ِ َس ُط َوص َُو ُْ ٔ ِ ٣

وب َرأِ َسطُ ب ٔ َی َسیِطٔ َٓأَٗ َِب َ ١بٔض ٔ َ٤ا َوأَ ِزبَ َز ث ُ َّ٥
َرأِ ُسطُ ث ُ ََّٗ ٥ا َْٔ ٢ل ٔ ِن َشا َٕ ٪ی ُؼ ُّب ًََِ ٠یطٔ ِاػبُ ِب َٗا َََ ٓ ٢ؼ َّب ًَل َی َرأِ ٔسطٔ ث ُ ََّّ َ ٥
رح َک أَبُو أَ ُّی َ
َ ١ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٗا ََ ٢ص ََ ٜذا َرأَیِ ُت ُط َیٔ ٌَِ ُ
دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،زدی نب املس ،اربامیہ نب دبعاہلل نب نینسح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک (رحمؾ ےک رس دوھےن ےک
قلعتم)اقمؾاوباءںیمدبعاہلل نبابعسافروسمرنبرخمہم ےکدرایمؿاالتخػوہاانبابعساکانہکاھتہکرحمؾاانپرسدوھاتکسےہ
افر وسمر ےتہک ںیہ ہک رحمؾ رس ںیہن دوھاتکس سپ ہلئسم درایتف رکےن ےک ےیل دبعاہلل ےن دبعاہلل نب نینسح وک رضحت اویب
ااصنریےکاپساجیھبدبعاہللنبنینسحےناوباویبااصنریوکونکںیئرپیگلوہیئدفڑکلویںےکچیبںیماکیڑپکےیکآڑںیملسغ
رکےتوہےئاپایدبعاہللنبنینسحےتہکںیہہکںیمےناؿوکالسؾایکاںوہںےنوپاھچہیوکؿےہ؟ںیمےناہکںیمدبعاہللنبنینسح
ںیہےھجمدبعاہللنبابعسےنآپےسہیدرایتفرکےنےکےیلاجیھبےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسارحاؾیکاحتلںیم
اانپرسسکرطحدوھےتےھت؟(ہینسرک)اوباویبےنڑپکےرپاہھتراھکافررسااھٹایاہیںکتہکےھجماؿاکرس رظنآےناگلرھپ
اںوہںےنایسصخشےسوجاؿرپاپینڈاؽراہاھتاہکوتاپینڈاؽسپاسےناؿےکرسرپاپینڈاالافراںوہںےناےنپرسوکاہوھتںےس
الم افر اہھت آےگ ےس ےھچیپ یک رطػ افر ےھچیپ ےس آےگ یک رطػ الےئ رھپ رفامای ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایس
رطحرکےتوہےئداھکیےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،زدینباملس،اربامیہنبدبعاہللنبنینسحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکرحمؾاکنحرکاتکسےہ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ایکرحمؾاکنحرکاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 77

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا٧ ،َٟآٍ٧ ،بیہ ب ٩وہب

َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اَ٧ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟآ ٍٕٔ ًَ ُِ٧ ٩ب َ ِیطٔ بِ َٔ ٩وصِبٕ أَخٔی بَىٔي ًَ ِب ٔس َّ
ا ٪بِ ٔ٩
اٟسارٔ أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ ًَُ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ أَ ِر َس َ ١إلٔ َی أَبَ َ

َح َ٣ا ٔ ٪إنٔيی أَ َر ِز ُت أَ ِ ٪أُِٜٔ٧حَ كَ َِ ٠ح ٍَ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ابِ ََ ٍَ ٨ط ِی َب ٍَ بِ ٔ٩
اَ ٪ی ِشأَُ ُٟط َوأَبَا ُ ٪یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ أَ ٔ٣يرُ ا َِ ٟحادي َوص َُ٤ا ُٔ ِ ٣
ا ٪بِ َٔ َّٔ ًَ ٩
ًُ ِث ََ ٤
َ َٓأ َََ ِ ٧
اَ ٪ی ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ُج َبي ِر َٕٓأ َ َر ِز ُت أَ َِ ٪ت ِح َُ
رک ذََ ٔ ٟ
رض ذََ ٔ ٟ
ا ٪بِ ََ َّٔ ًَ ٩
َ ًََِ ٠یطٔ أَبَا َُ ٪و َٗا َ ٢إنٔيی َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
َح َُ ٦و ََل یُ ُِ ٜٔ ٨ح
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل یَ ُِ ٜٔ ٨ح ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ

یبنعق ،امکل ،انعف،ہیبن نب فبہ ےس رفاتی ےہہک رمع نبدیبع اہلل ےن اکیصخش وک رضحت اابؿ نب امثعؿ ےک اپس ہلئسم درایتف
رکےنےکےیلاجیھباؿدونںاابؿاحویجںےکاریمےھتافرہیدفونںرضحاترحمؾےھت(ہلئسمہیوپاھچاھتہک)ںیمہحلطنبرمعاکہبیش
نب ریبج یک یٹیب ےس اکنح رکان اچاتہ وہں افر اچاتہ وہںہک آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس یھباس اکنح ںیم رشتک رفامںیئ (یئاےیئ اسیک
رےہ اگ) رضحت اابؿ ےن (احتل ارحاؾ ںیم اکنح ےس) ااکنر ایک افر اہک ہک ںیم ےن اےنپ فادل رضحت امثعؿ نب افعؿ وک ہی رفامےت
وہےئانسےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکرحمؾہناانپاکنحرکےافرہندفرسےاکاکنحرکفاےئ
رافی  :یبنعق،امکل،انعف،ہیبننبفبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ایکرحمؾاکنحرکاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 78

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب ٩جٌْف ،سٌیسَّ٣ ،ط ،یٌلی ب ٩حٜی٧ ،٥آٍ٧ ،یبہ ،وہب ،ابا ٪بً ٩ث٤ا٪

ٔیس ًَ ََِّ ٣َ ٩طٕ و َی ٌِل َی بِ َٔ ٩ح ٕٔ ٜیَ٧ ٩ِ ًَ ٥آ ٍٕٔ ًَ ُِ٧ ٩ب َ ِیطٔ بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس أَ ََّ ٣ُ ٪ح ََّ ٤س بِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
ْف َح َّسثَ ُض َِ ٥ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
َّ
َّ
َُک ِٔ ٣ث َُ ٠ط َزا َز َو ََل یَ ِد ُل ُب
اِ ًُ ٩ِ ًَ ٪ث ََ ٤
ا ٪بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
َوصِبٕ ًَ ِ ٩أَبَ َ
ا ٪أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ذ َ َ
ہبیتقنبدیعس ،دمحمنبرفعج،دیعس،رطم،یلعینبمیکح،انعف،ت،فبہ،اابؿنبامثعؿےساکیدحثیایسیکامدننرمفیےہسج
ںیمہیااضہفےہہکہناکنحاکاغیپؾدے
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دمحمنبرفعج،دیعس،رطم،یلعینبمیکح،انعف،ت،فبہ،اابؿنبامثعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ایکرحمؾاکنحرکاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 79

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤از ،حبیب ب ٩طہیس٣ ،ی٤و ٪ب٣ ٩ہزا ٪یزیس ب ٩اػ٣ ،٥ی٤و٧ہ

یب بِ َّٔ ٩
یس بِ ٔ ٩اْلِ َ َػ ِّ ٥ابِ ٔ ٩أَخٔی
اَ ٩ِ ًَ ٪یز ٔ َ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ َِ ٩حب ٔ ٔ
اٟظضٔی ٔس ًَ ِِ ٣َ ٩ی ُ٤و ٔ ٪بِ ِٔ ٣ٔ ٩ض َز َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

س َٖ
َِ ٣ی ُ٤وِ ٣َ ٩ِ ًَ ٍَ َ ٧ی ُ٤وَٗ ٍَ َ ٧اَِ ٟت َتزَ َّو َجىٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ح َُ ٩ح ََل ََل ٔ ٪بٔ َ ٔ

ومیسنباامسلیع،امحد،بیبحنبدیہش،ومیمؿنبرہماؿسیدینبامص،ومیمہنےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناقمؾرسػںیم ھجےساکنحرفامایاسفتقمہدفونںالحؽےھت(ینعیارحاؾابدنےھوہےئہنےھت)
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،بیبحنبدیہش،ومیمؿنبرہماؿسیدینبامص،ومیمہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ایکرحمؾاکنحرکاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 80

راوی ٣ :شسز ،ح٤از ب ٩زیس ،ایوب بً ٩رک٣ہ ،ابً ٩باض ،حرضت سٌیس ب ٩ا٤ٟشیب

ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠تزَ َّو َد َِ ٣ی ُ٤وٍَ َ ٧
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َح ْ٦
َوص َُو ُٔ ِ ٣
دسمد ،امحد نب زدی ،اویب نب رکعہم ،انب ابعس ،رضحت دیعس نب ابیسمل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رضحتومیمہنےساکنحایکبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرحمؾےھت۔
رافی  :دسمد،امحدنبزدی،اویبنبرکعہم،انبابعس،رضحتدیعسنبابیسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ایکرحمؾاکنحرکاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 81

راوی  :اب ٩بظارً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،سٔیا ،٪اس٤اًی ١ب ٩ا٣یہ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی ٍَ ًَ َِ ٩ر ُج َٕ ٩ِ ًَ ١سٌٔی ٔس بِ ٔ٩
َح ْ٦
ض ِٔی َتزِؤی ٔخ َِ ٣ی ُ٤وَ ٍَ َ ٧وص َُو ُٔ ِ ٣
ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َٗا ََ ٢وص َٔ ٥ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ

انب اشبر ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ ،اامسلیع نب اہیم ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب
ابعساکہیایبؿہکرضحتومیمہنریضاہللےساکنحےکفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرحمؾےھتاؿاکفمہےہ(حیحصابتہیےہ
ہکاسفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرحمؾہنےھت۔)ہکلبالحؽےھتاسیجہکوخدرضحتومیمہنریضاہللعنھااےکایبؿےساصػ
اظرہےہ
رافی  :انباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،اامسلیعنباہیم،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾوکوکؿوکےسناجونرامراندرتسےہ؟
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رحمؾوکوکؿوکےسناجونرامراندرتسےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 82

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزی ،ساً ،٥ٟبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی َ ٩ِ ًَ ٍَ ٨اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ ُسئ ٔ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ًَ ٥َ ٠ا
َح َُّ ٩ِ ٣ٔ ٦
َق ُب َوا َِٟٔأ ِ َرةُ
اٟس َو ِّ
 ١ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َی ِ٘ ُت ُ
اب َٓ َ٘ا ََ ٢خ ِْ ٤ص ََل ُج ََ ٨
اح ِٔی َٗ ِتٔ٠ضًَٔ َّ٩ل َی ََ َٗ ٩ِ ٣ت َُ ٠ضِٔ َّ٩ی ا ِٟحَٔ ِّ١وا ُِ ُ ٟ
َح ٔ ٦ا َِ ِ ٌَ ٟ
اب َوا ُِِ ٠ََٟب ا ُِ٘ ٌَ ٟو ُر
َوا ِٔ ٟح َسأَةُ َوا َِ ُِ ٟز ُ
ادمحنب لبنح،ایفسؿنب ہنییع،زرہی،اسمل،دبعاہلل نبرمع ےسرفاتیےہ ہکروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےس اؿاجونرفں
ےکقلعتمدرایتفایکایگنجاکامرانرحمؾےکےیلاجزئےہ۔ آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاپچناجونراےسیںیہنجاکرحؾںیم
افرلحںیمامرےنںیموکیئرحجںیہنےہفہہیںیہوھچب،وکا،لیچ،وچاہ،اکےنٹفاالاتک۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ایفسؿنبہنییع،زرہی،اسمل،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رحمؾوکوکؿوکےسناجونرامراندرتسےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 83

راوی ً :لی ب ٩بَح ،حات ٥ب ٩اس٤اًی٣ ،١ح٤سبً ٩حَلٌ٘ٗ ،٪اَ ب ٩حٜی ،٥ابوػاٟح ،ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩بَ َِحٕ َح َّسثَ َ٨ا َحات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَىٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ بِ َٔ ٩حٕٔ ٜی ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی
َق ُب َوا ِٔ ٟح َسأَ ُة َوا َِٟٔأ ِ َرةُ
ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢خ ِْ ٤ص َٗ ِت ُُ ٠ضَ َّ٩ح ََل ِْٔ ٢ی ا ُِ ُ ٟ
َح ٔ ٦ا َِ ٟح َّی ٍُ َوا َِ ِ ٌَ ٟ

َوا ُِِ ٠ََٟب ا ُِ٘ ٌَ ٟو ُر

یلعنبرحب،احمتنباامسلیع،دمحمنبالجعؿ،اقعقعنبمیکح،اوباصحل،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایرحؾںیماپچناجونرفںاکلتقرکاناجزئےہاسپن،وھچب،لیچ،وچاہافراکےنٹفاالاتک
رافی  :یلعنبرحب،احمتنباامسلیع،دمحمنبالجعؿ،اقعقعنبمیکح،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رحمؾوکوکؿوکےسناجونرامراندرتسےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 84

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١ہظی ،٥یزیس ب ٩ابی زیاز ًبساٟزح ٩٤ب ٩ابونٌی ٥بحلی ،ابوسٌیس خسری

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی َْ ٥ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی زٔیَاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔی نُ ٌِ ٕ ٥ا َِ ٟب َحل ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس
اب َو ََل
 ١ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠سئ ٔ َ٤َّ ًَ ١ا َی ِ٘ ُت ُ
َق ُب َوا َِ ُٔ ٟو ِی ٔش َ٘ ٍُ َو َیزِمٔی ا َِ ُِ ٟز َ
َح َُٗ ٦ا َ ٢ا َِ ٟح َّی ٍُ َوا َِ ِ ٌَ ٟ

َی ِ٘ ُتُ ُ٠ط َوا ُِِ ٠ََٟب ا ُِ٘ ٌَ ٟو ُر َوا ِٔ ٟح َسأَةُ َو َّ
اٟشبُ ٍُ ا ٌَِ ٟازٔی

ادمحنبلبنح،میشہ،سیدینبایبزایددبعارلنمحنباوبمیعنیلجب،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےس وپاھچ ایگ ہک رحمؾ ےک ےیل وکؿ وکؿ ےس اجونر امران درتس ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اسپن ،وھچب ،وچاہ افر
(وکے ےک قلعتم رفامای ہک) وکے وک امرے ںیہن ہکلب اگھب دے۔ (افر امران درتس ےہ) اکےنٹ فاےل ےتک لیچ افر رہ ہلمح رک ےن
فاےلدردنہاک(اسیجہکریش،ڑھبایفریغہ)
رافی  :ادمحنبلبنح،میشہ،سیدینبایبزایددبعارلنمحنباوبمیعنیلجب،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾےکےیلاکشراکوگتشاھکاناجزئےہایںیہن
ابب  :انمکسجحاکایبؿ

رحمؾےکےیلاکشراکوگتشاھکاناجزئےہایںیہن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 85

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،س٠مَي ٪بٛ ٩ثير ،ح٤یس ،اسح ٙبً ٩بساہلل ب ٩حارث رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُٛ ٩ثٔير ٕ ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َّ
ا٪
اٟلؤی ٔ ٩ِ ًَ ١إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َوک َ َ
اًَ ٪ل َی َّ
یب َو َِ ٟح ٔ ٥ا َِ ٟو ِح ٔع َٗا َََ ٓ ٢ب ٌَ َث إلٔ َی
ا ٪ك َ ٌَا ّ٣ا ٓ ٔیطٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َح َٔ ١وا َِ ٟی ٌَاٗ ٔ ٔ
اٟلائ ٕٔٔ ٓ ََؼ َِ ٌُ ٔ ٟ ٍَ ٨ث ََ ٤
ا َِ ٟحار ُٔث َخٔ٠ی َٔ ٍُ ًُ ِث ََ ٤
َّ
َّ
َ
َ
ارع َُ ٟط َٓ َحائ َ ُط َوص َُو َی ُِ ُٔ ٨ف ا َِ ٟد َب َم ًَ ِ ٩یَ ٔسظ ٔ َٓ َ٘اُٟوا
ًَل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أبٔی كَأٟبٕ َٓ َحائ َ ُط اَّ ٟز ُسو َُ ٢ػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وص َُو َی ِدب ٔ ُم ْٔلبَ ٔ َ
َ
و ٪أَ َّ٪
ا ٪صَا صُ َ٨ا ٔ ٩ِ ٣أَ ِط َح ٍَ أَ َت ٌَِ ٤َُ ٠
رح َْ٘ َٓ ٦ا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ِن ُظ ُس اہللَ َ ٩ِ ٣ک َ َ
َُ ٟط ک ُ َِ٘ َٓ ١ا َ ٢أَكٌِ ُٔ٤و ُظ َٗ ِو ّ٣ا َح ََل َّل َٓأَ٧ا ُ ُ
َح َْٓ ٦أبََی أَ ِ ٪یَأِک ُ َ٠طُ َٗاُٟوا َن ٌَ ِ٥
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَص َِسی إَِٔ ٟیطٔ َر ُج ْ ١ح ََٔ ٤ار َو ِح ٕع َوص َُو ُٔ ِ ٣
دمحم نب ،ریث ،امیلسؿ نب ،ریث ،دیمح ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب احرث ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمے فادل احرث وج ہک اطفئ
ںیم رضحت امثعؿ ےک ہفیلخ ےھت اوھنں ےن رضحت امثعؿ ےک ےیل اھکان ایتر ایک سج ںیم رپدنفں افر وگررخ اک وگتش اھت رضحت
امثعؿےنرضحتیلعوکیھبالباجیھب ۔اقدصبجرضحتیلعےکاپساچنہپوتفہاےنپافوٹنںےکےیل ےتڑاھڑرےہےھت۔(اغیپؾنس
رک)رضحتیلعرشتفیالےئاساحؽںیمہک فہاچرےوکاےنپاہوھتںےسڑاھڑرےہےھت۔سپولوگںےناہکاھکانانتفؽرفامی
رضحتیلعےنرفامایہیاھکاناؿولوگںوکالھکؤوجارحاؾیک احتلںیمہنوہںمہوتارحاؾابدنےھوہےئںیہ۔اسےکدعبرفامایاہیں
وجہلیبقاعجشےکولگوموجدںیہںیماؿےسمسقدےرکوپاتھچوہںہکایکاؿوکںیہنولعمؾہکاکیصخشےنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسوکوگررخاکوگتشاجیھباھتوا ہآپیلصاہللہیلعفآہل فملسارحاؾابدنےھوہےئےھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناسےکاھکےنےسااکنررفامدایاھت؟ولوگںےنوجابدایاہں
رافی  :دمحمنب،ریث،امیلسؿنب،ریث،دیمح،اقحسنبدبعاہللنباحرثریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رحمؾےکےیلاکشراکوگتشاھکاناجزئےہایںیہن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 86

٣وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤ازٗ ،یصً ،لاء ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ
راوی  :ابوس٤٠ہٰ ،

ض أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢یَا َزیِ َس بِ َ ٩أَ ِر َٗ ََ ٥ص ِ١
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِِ َٗ ٩ی ٕص ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسَ ٣ُ ٍَ ٤ََ ٠

رح َْٗ ٦ا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
ًََ ٤ِ ٔ ٠ت أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أُصِس َٔی إَِٔ ٟیطٔ ًَ ُـ ُس َػ ِی ٕس ََٓ ٥َِ ٠ی ِ٘ َب ُِ ٠ط َو َٗا َ ٢إَّٔ٧ا ُ ُ
اوبہملس ،ومٰیس نب اامسلیع ،امحد ،سیق ،اطعء ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن رضحت زدی نب ارمق
ےس اہکہک ایکںیھمتولعمؾ ےہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسےک اپساکشر ےکوگتش اکاکیڑکٹادہہی ںیم اجیھبایگ اھت نکیل
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکوبقؽںیہنرفامایاھت۔افررفامایاھتمہارحاؾابدنےھوہےئںیہرضحتزدینبارمقےناہکاہں
ےھجمولعمؾےہ،
رافی  :اوبہملس،ومٰیسنباامسلیع،امحد،سیق،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رحمؾےکےیلاکشراکوگتشاھکاناجزئےہایںیہن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 87

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،یٌ٘وب٤ً ،زو ب٣ ٩ل٠ب ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

وب َی ٌِىٔي ِاْل ٔ ِسَ ٨ِ َٜس َران ٔ َّی ا َِ٘ ٟار َّٔی ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ٢ػ ِی ُس ا ِٟب َ ِّر َلَ ٥ِ ُٜح ََل ْ٣َ ٢ا َ ٥َِ ٟت ٔؼی ُسو ُظ أَ ِو ی َُؼ ِس َلَٗ ٥ِ ُٜا َ ٢أَبُو َزا ُوز إٔذَا

َت ََ ٨از ََ ا َِ ٟدب َ َرا ٔ ٩ِ ًَ ٪أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ِ٨وَ زُ ب ٔ َ٤ا أَ َخ َذ بٔطٔ أَ ِػ َحاب ُ ُط

ہبیتقنبدیعس،وقعیب،رمعف نببلطم،رضح تاجرب نب دبعاہللےسرفاتیےہہک ںیمےنروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسوکہی
ت
ت
رفامےتوہےئانسےہ۔ مھاارےےیلیکشخاکاکشرالحؽےہاتفہکیتقمتوخداکشرہنرکفای مھاارےفاےطساکشرہنایکاجےئاامؾاوبداؤد
ےتہکںیہہکبجدفرفاںیتیاعتمرضوہںوتہیداھکیاجےئاگہکاحصہباکلمعسکرفاتیےکاطم قےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیب،رمعفنببلطم،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رحمؾےکےیلاکشراکوگتشاھکاناجزئےہایںیہن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 88

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،ا ،َٟنرض٤ً ،ز بً ٩بیساہلل٧ ،آٍ ،حرضت ابوٗتازہ رضي اہلل ً٨ہ

ِم ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ َِ ٣ول َی أَبٔی َٗ َتا َز َة
رض َِ ٣ول َی ًُ ََ ٤ز بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش٣َ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
َط ٔ َّ
ٕ ٍََ ٣
ا ٪ب ٔ َب ٌِ ٔف َ ٔ
اَ ٍَ ٣َ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّي إٔذَا ک َ َ
اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة أَُ َّ ٧ط ک َ َ
یَ ٍَ ٜ٣َ ٙت َد ََّ ٠
أَ ِػ َح ٕ
َح ٔ٣ي َن َوص َُو َُيِرُ ُٔ ِ ٣
اب َُ ٟط ُٔ ِ ٣
َف ٔسطٔ َٗا َََ ٓ ٢شأ َ َ ٢أَ ِػ َحابَ ُط أَ ِ ٪یُ َ٨اؤُٟو ُظ َس ِوكَطُ
َفأَی ح َّٔ ٤ارا َو ِح ٔظ ًّیا ٓ ِ
َاس َت َوی ًَل َی َ َ
َحَ َ ٕ ٦
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َٓأَبَ ِوا ٓ ََشأ َ َُ ٟض ُِ ٥ر َِ ٣ح ُط َٓأَبَ ِوا َٓأ َ َخ َذ ُظ ث ُ ََّ ٥ط َّس ًَل َی ا ِٔ ٟح َ٤ارٔ َٓ َ٘ َت َُ ٠ط َٓأَک َ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ط َب ٌِ ُف أَ ِػ َح ٔ
َ َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ه ٔ َی ك ُ ٌِ َ ٍْ ٤أَك ِ ٌَ َ٤ُ ُٜ٤وصَا اہللُ
َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبَی َب ٌِ ُـ ُض ِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا أَ ِز َر ُٛوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سأَُٟو ُظ ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
َت ٌَال َی

دبع اہلل نب ہملسم ،ام کل ،رضن ،رمع نب دیبع اہلل ،انعف ،رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےکاسھتےھتاہیںکتہکفہہکم ےکراہتس ںیماےنپ دنچاسویھتںےس ےھچیپرہےئگ وجاحتلارحاؾںیم ےھتنکیلوخداوباتقدہ
ارحاؾ ابدنےھ وہےئ ںیہن ےھت اؿ وک اکی وگررخ رظن آای وت فہ (اس وک اکشر رکےن یک رغض ےس) اےنپ وھگڑے رپ وسار وہےئ افر
اسویھتںےساانپوکڑااماگن(وجرگایگاھت)نکیلاوھنںےنااھٹےنافردےنیےسااکنررکدای۔رھپاوھنںےنزینہاماگن۔اوھنںےنفہیھب
ںیہندای۔آرخاکراوھنںےنوخدزینہااھٹایا فروگررخرپہلمحرکےکاسوکلتقرکدای۔ضعباحصہبےناساکوگتشاھکایافرضعبےن
ااکنررک دای۔ بج روسؽ اہللیلص اہللہیلعفآہل فملس ےس ےلم وت ہیفاہعقآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےس ایبؿ ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایہیاکیاھکاناھتوجاہللاعتیلےنمتوکالھکای
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،رضن،رمعنبدیبعاہلل،انعف،رضحتاوباتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾےکےیلڈٹیامران
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رحمؾےکےیلڈٹیامران

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 89

راوی ٣ :ح٤س بً ٩یسي ،ح٤از٣ ،ی٤و ٪ب ٩جابا ٪ابورآٍ ،حرضت ابوہزیزہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َرآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِِ ٣َ ٩ی ُ٤و ٔ ٪بِ َٔ ٩جابَ َ
َح
َٗا َ ٢ا َِ ٟح َزا ُز َٔ ٩ِ ٣ػ ِی ٔس ا َِ ٟب ِ ٔ

دمحمنبٰیسیع،امحد،ومیمؿنب اجابؿاوبراعف،رضحتاوبرہریہ ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایڈٹایں
درایاکاکشرںیہ
رافی  :دمحمنبیسیع،امحد،ومیمؿنباجابؿاوبراعف،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رحمؾےکےیلڈٹیامران

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 90

راوی ٣ :شسزً ،بساٟوارث ،حبیب ،ابو٣ہز ،٦حرضت ابوہزیزہ

ا٪
ِص ّ٣ا َٔ ٩ِ ٣ج َزاز ٕ ََٓ َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ َِ ٩حبٔیبٕ ا ِ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟأَبٔی ا َِ ٤ُ ٟضزِّ ٩ِ ًَ ٔ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَ َػب ِ َ٨ا ٔ ِ
َ ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو
رض ُب بٔ َش ِوكٔطٔ َوص َُو ُٔ ِ ٣
َر ُج ْ٨َّ ٣ٔ ١ا َی ِ ٔ
ُک ذََ ٔ ٟ
َح َْٔ٘ٓ ٦ی َُ َٟ ١ط إ ٔ ََّ ٪ص َذا ََل َی ِؼُ٠حُ ٓ َُذ ٔ َ

ٔیٕ َوا َِ ٟحسٔی َثا َٔ ٪جٔ٤ی ٌّا َوص ِْ٥
َٔ ٩ِ ٣ػ ِی ٔس ا َِ ٟب ِ ٔ
َح َسٌِ ٔ٤ت أَبَا َزا ُوز َی ُ٘و ُ ٢أَبُو ا َِ ٤ُ ٟضزَِّ ٔ ٦ؿٌ ْ

دسمد ،دبعاولارث ،بیبح ،اوبمؾ ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک مہ وک ڈٹویں اک اکی دؽ الم اکی صخش اےنپ وکڑے ےس
اسوکامرےناگلوا ہفہارحاؾابدنےھوہےئاھت۔اسےساہکایگہکااسیرکان(احتلارحاؾںیم)اجزئںیہنےہدعبںیماسابتاکذرک
روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملساسےنمآای وت آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای فہ درای اک اکشر ےہ (دسمد ےتہک ںیہ ہک) ںیم ےن
اامؾاوبداؤدوکہیےتہکوہےئانسےہہکاوبازہلؾفیعضےہافردفونںیکدفونںدحںیثیاساکفمہےہ
رافی  :دسمد،دبعاولارث،بیبح،اوبمؾ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفہیاکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
دفہیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 91

راوی  :وہب ب ٩ب٘یہ ،خاٟس كحا ،٪خاٟس اٟحذاء ،ابوَٗلبہً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابی ٟیلی ،حرضت ٌٛب بً ٩حزہ رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی ٍَ ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس َّ
اٟلحَّا َٔ ٩ِ ًَ ٪خإ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ٔء ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ ٍَ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َى ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٩

َا ٞصَ َو ُّاَ ٦رأِسَٔٗ َٝا ََ ٢ن ٌَ َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي
ًُ ِح َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠زَّ بٔطٔ َز َ ٩َ ٣ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َیٍٔ َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س آذ َ
آػ ٍٕ َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٕ ًَل َى ٔس َّت ٍٔ ََ ٣شأٛي َن
َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِح ِٙ ٔ ٠ث ُ َّ ٥اذِبَحِ َطا ّة نُ ُشَّا أَ ِو ُػ ِ ٥ثَ ََلثَ ٍَ أَیَّإ ٦أَ ِو أَكٌِ ِٔ ٥ث َ ََلثَ ٍَ ُ
فبہنبہیقب،اخدلاحطؿ ،اخدلاذحلاء،اوبالقہب،دبعارلنمحنبایبیلیل،رضحت بعک نبزجعہریضاہللہنعےسرفاتیےہہک حلص
دحہیبیےکزامےنںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکاؿےکاپسےسسگروہا۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیھمترس
یکوجںیئرپاشیؿرکریہںیہاوھنںےناہکاہںروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرسڈنمادےرھپ(وطبردفہی)اکیرکبی
ذحبرکدانیاینیتاصعوجھکردصہقرکان۔
رافی  :فبہنبہیقب،اخدلاحطؿ،اخدلاذحلاء،اوبالقہب،دبعارلنمحنبایبیلیل،رضحتبعکنبزجعہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
دفہیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 92

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤از ،زاؤز ،طٌييً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابی ٟیلی ،حرضت ٌٛب بً ٩حزہ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِسٌٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ َِ ٩زا ُو َز ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ِٔ ًُ ٩ح َز َة أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َ
َ َن ٔشی ََ ٍّ ٜوإ ٔ ِٔ ٪طئ َِت ٓ َُؼ ِ ٥ثَ ََلثَ ٍَ أَیَّاَ ٕ ٦وإ ٔ ِٔ ٪طئ َِت َٓأَكٌِ ِٔ ٥ثَ ََلثَ ٍَ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ط إ ٔ ِٔ ٪طئ َِت َٓا ِن ُش ِ
آػ ٍٕ َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٕٔ ٔ ٟش َّت ٍٔ ََ ٣شأٛي َن
ُ
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،داؤد ،یبعش ،دبعارلنمح نب ایب یلیل ،رضحت بعک نب رجعہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناؿےسرفامایارگوتاچےہوتاکیرقابینرکافرارگاچےہوتنیترفزےرھکافرارگاچےہوتنیتاصعوجھکرھچونیکسمںوکالھک
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،داؤد،یبعش،دبعارلنمحنبایبیلیل،رضحتبعکنبرجعہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
دفہیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦
راوی :

حسیث 93

ْص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َو َص َذا َُِ ٟٔى ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي ًَ َِ ٩زا ُو َز
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
اب ح و َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
َّ
َّ
َ َز ْ٦
ُک ا ِٟٔ٘ؼَّ ٍَ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََ ٌَ ٣
ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ِٔ ًُ ٩ح َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس٣َ ٥َ ٠زَّ بٔطٔ َز َ ٩َ ٣ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َی ٍٔ ٓ ََذ َ َ
آػ ٍٕ َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٕ ًَل َی ٔس َّت ٍٔ ََ ٣شأٛي َن بَي ِ َن کُِ ٣ٔ ِّ١شٜٔی َ٨ي ِ ٔن َػا َْ
َٗا ََ ٢لَ َٗا ََُ ٓ ٢ؼ ِ ٥ثَ ََلثَ ٍَ أَیَّإ ٦أَ ِو َت َؼ َّس ِ ٚب ٔ َث ََلث َ ٍٔ ُ

انب ینثم  ،دبعاولاہب  ،رصن نب یلع  ،سیدی نب زرعی ،داؤد  ،اعرم  ،بعک نب رجعہ ےس رفاتی ےہہک حلص دحہیبی ےک ومعق رپ روسؽ اہلل
یلصاہلل ہیلعفملس اؿ ےکاپسےسذگرےرھپرافی ےنےلہپفاال ہصقایبؿ ایک۔آپ ےنوپاھچریتےاپسرقابین ےہ ؟وبال :ںیہن
آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای وت رھپ نیت رفزے رھک ےل ای نیت اصع وجھکر ےک ھچ ونیکسمں وک دصہق رکدے ینعی رہ دف نیکسم وک
اکیاصع
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
دفہیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 94

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث٧ ،آٍ ،حرضت ٌٛب بً ٩حزہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ َٗ ٪س أَ َػابَ ُط ِٔی
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ أَ ِخب َ َر ُظ ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ِٔ ًُ ٩ح َز َة َوک َ َ
َق ّة
َرأِ ٔسطٔ أَذّی َٓ َحَٓ ََٙ ٠أ َ ََ ٣ز ُظ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ ِضس َٔی َص ِس ّیا َب ََ
ہبیتق نب دیعس،ثیل ،انعف ،رضحت بعک نب زجعہ ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک رس ںیم وجںیئ زپ یئگ ںیھت اس ےیل اوھنں ےن رس ڈنمفا
دای۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوک(وطبردفہی)اکیاگےئرقابؿرکےناکمکحدای۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انعف،رضحتبعکنبزجعہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
دفہیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 95

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،یٌ٘وب ،ابویٌ٘وب ،اب ٩اسح ،ٙابا ،٪اب ٩ػاٟح ،ح ٥ٜبً ٩یی٨ہً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابی ٟیلی،

حرضت ٌٛب بً ٩حزہ

وب َح َّسثَىٔي أَبٔی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔي أَبَا َُ ٪ی ٌِىٔي ابِ ََ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜبِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ
ًُت َ ِی َب ٍَ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ِٔ ًُ ٩ح َز َة َٗا َ ٢أَ َػابَىٔي صَ َو ُّأِ ٦ی َرأِسٔي َوأََ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

یـا أَ ِو بٔطٔ أَذّی ٔ٩ِ ٣
ا٣َ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٪ز ٔ ّ
َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠ا ٦ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َیٍٔ َحًَّي َت َد َّوٓ ُِت ًَل َی َب َ ٔ
ْصی َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ُس ِب َحاُ َ ٧ط َو َت ٌَال َی ِ ٔ َّی ٓ ََ ٩ِ ٤ک َ َ
َ َو ُػ ِ ٥ثَ ََلثَ ٍَ أَ َّیا ٕ ٦أَ ِو أَكٌِ ِٔٔ ٥س َّت ٍَ ََ ٣شأٛي َن
َرأِ ٔسطٔ ِاْل َی ٍَ ٓ ََس ًَانٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢لٔی ا ِحَ ِٙ ٔ ٠رأِ َس َ
َ َطا ّة َٓ َح َُ ِ٘ ٠ت َرأِسٔي ث ُ ََّ ٥ن َشُ ِٜت
َف ّٗا َٔ ٩ِ ٣زبٔیبٕ أَ ِو ا ِن ُش ِ
ََ

دمحم نب وصنمر ،وقعیب ،اوبوقعیب ،انب ااحسؼ  ،اابؿ ،انب اصحل ،مکح نب ہنییع ،دبعارلنمح نب ایب یلیل ،رضحت بعک نب رجعہ ےس
رفاتی ےہ ہک دحہیبی ےک اسؽ ںیم بج ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت ریمے رس ںیم وجںیئ زپیئگ ںیھت
اہیں کت ہک  ھج وک اینپ اگنہ اضعئ وہاجےن اک وخػ وسحمس وہےن اگل بت اہلل اعتیل ےن ریمے ابرے ںیم ہی آتی انزؽ رفامیئ (نمف
مک
اکؿ ب مرماضی اف ہباذینمراہساالہم)ینعیمتںیم ےسوج وکیئامیبروہایاس ےکرسںیم وکیئفیلکت وہوت فہرفزے دصہقایرقابین
ےک ذرہعی اس اک دفہی ادا رکے (بج ہی آتی انزؽ وہیئ) وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  ھج وک البای افر رفامای اانپ رس ڈنما
دےافر نیتدؿ ےکرفزے رھکایاکیرفؼ(ہیامیپہن اکانؾ ےہ) شکمشکھچونیکسمں وک دصہقرکدے ایاکی رکبی ذحبرک سپںیم
ےناانپرسڈنماایافراسےکدعبرقابینیک۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،وقعیب،اوبوقعیب،انباقحس،اابؿ،انباصحل،مکحنبہنییع،دبعارلنمحنبایبیلیل،رضحتبعکنبرجعہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحےسرکاجےناکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
جحےسرکاجےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 96

راوی ٣ :شسز ،یحٌي  ،ححاد ،یحٌي ب ٩ابی ٛثير ،حرضت ًرک٣ہ رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ َِ ٩ححَّا ٕد اٟؼَّ َّو ٔ
َّاد بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
ٔرک ََٗ ٍَ ٣ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ ٟحح َ
اٖ َح َّسثَىٔي َی ِحٌَي بِ ُ ٩أَبٔی َٛثٔير ٕ ًَ ِٔ ِ ً ٩

َّ
َّ
ٔرک ٍَُ ٣
رع َد َٓ َ٘ ِس َح ََّ ١و ًََِ ٠یطٔ ا َِ ٟح ُّخ َٔٗ ٩ِ ٣اب ٔ َٕٗ ١ا َٔ ِ ً ٢
س أَ ِو َ ٔ
اْلِ َ ِن َؼار َّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َسَ ٔ ُٛ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠

َ َٓ َ٘ َاَل َػ َس َٚ
َسأ َ ُِ ٟت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض َوأَبَا ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
دسمد ،ییحی ،اجحج ،ییحی نب ایب ،ریث ،رضحت رکعہم ریض اہللہنع ےس رفاتیہک ںیم ےن اجحج نبرمعف ااصنری ےس انس فہ ےتہک ےھتہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجصخشیکڈہیوٹٹاجےئ(دفرسیرفاتیںیمےہہکایفہ امیبروہاجےئ)وتفہ الحؽ
وہایگاع ہتاسےکافرپاےلگاسؽجحرکانرضفریوہاگرکعہمےتہکںیہہکںیمےناسےکقلعتمانبابعسافراوبرہریہےسیدصقی
اچیہوتاؿدفونںرضحاتےناسیکیدصقییک۔
رافی  :دسمد،ییحی،اجحج،ییحینبایب،ریث،رضحترکعہمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
جحےسرکاجےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 97

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩توک ١و سً ،ٍ٤٠بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،یحٌي ب ٩ابی ٛثيرً ،رک٣ہً ،بساہلل ب ٩رآٍ ،ححاد ب٤ً ٩زو

ٔرک َ٩ِ ًَ ٍَ ٣
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟت َوک ِّ ٔ ١ا ِِ ٌَ ٟش َ٘ ََلن ٔ ُّی َو َسَ َٗ ٍُ ٤ََ ٠اَل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔير ٕ ًَ ِٔ ِ ً ٩
َّ
َّ
ُک َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ
س أَ ِو َ ٔ
رع َد أَ ِو َ٣ز ٔ َق ٓ ََذ َ َ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ا َِ ٟححَّا ٔد بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ٔ ُٛ ٩ِ ٣َ ٢
دمحمنبوتملکفۃملس،دبعارلزاؼ،رمعم،ییحی نبایب،ریث ،رکعہم،دبعاہلل نبراعف،اجحجنبرمعف یکرفاتی ںیمہیےہ ہکروسؽ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفاماینمرسکافرعجافرمنمرھپاسہقبدحثییکرطحذرکایک۔
رافی  :دمحمنبوتملکفۃملس،دبعارلزاؼ،رمعم،ییحینبایب،ریث،رکعہم،دبعاہللنبراعف،اجحجنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
جحےسرکاجےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 98

راوی  :نٔیلی٣ ،ح٤س ب ٩س٤٠ہ٣ ،ح٤س ب ٩اسح ،ٙحرضت ابو٣ی٤و ٪ب٣ ٩ہزا٪

َح َّسثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙزٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َح ٔ
إِ ا ِٔ ٟح ِ٤ي َر َّٔی
َّ
َّ ١
ا٩ِ ٣ٔ ٢
اِص أَصِ ُ
یُ َح ِّس ُث أَبٔی َِ ٣ی ُ٤و َ ٪بِ َِ ٣ٔ ٩ض َز َ
اٟظا ٔ ٦ابِ َ ٩اٟزُّبَي ِر ٔب ٔ ََ ٍَ ٜ٤و َب ٌَ َث َ٣عٔی رٔ َج ْ
َخ ِج ُت َُ ٌِ ٣تّ ٔ٤زا ًَ َاَ ٦ح َ َ
اَٗ ٪ا ََ َ ٢

ی َٓ َ٤َّ ٠ا اَ ِ ٧ت َض ِی َ٨ا إلٔ َی أَصِ َّٔ ١
َٗ ِومٔی ب ٔ َض ِس ٕ
َح ُت ا َِ ٟض ِس َی َََ٣انٔی ث ُ َّ ٥أَ ِح َُِ ٠٠ت ث ُ ََّ ٥ر َج ٌِ ُت َٓ َ٤َّ ٠ا
َح َِ َ ٨َ َٓ ٦
اٟظاٌُ ٨َ ٣َ ٔ ٦وَ٧ا أَ ِِ َ ٧ ٪س ُخ َ ١ا َِ َ ٟ
ض ٓ ََشأ َ ُِ ٟتطُ َٓ َ٘ا َ ٢أَبِ ٔس ِ ٢ا َِ ٟض ِس َی َّٓ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َخ ِج ُت ْٔلَ ِٗ ٔض َي ًُ َِ ٤زت ٔی َٓأ َ َت ِی ُت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
کَ َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪ا ٌَِ ٟأ ٦ا ِِ٘ ٤ُ ٟب ٔ َٔ َ ١
ئ
َحوا ًَ َا ٦ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َی ٍٔ ِٔی ًُ َِ ٤زة ٔا َِ َ٘ ٟـا ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز أَ ِػ َحابَطُ أَ ِ ٪یُ َب ِّسُٟوا ا َِ ٟض ِس َی َّأ ٟذی ُ َ َ ٧
یف
بلی ،دمحم نب ہملس ،دمحم نب ااحسؼ  ،رضحت اوبومیمؿ نب رہماؿ ےس رفاتی ےہ ہک سج اسؽ اشؾ فاولں ےن دبعاہلل نب زج  ،اک ہکم

ںیماحمرصہایکاھتاساسؽںیمرمعہیکتینےسالکنریمیوقؾےکھچکولوگںےنریمےاسھتدہییجیھبوتاشؾفاولںےنںیمہرحؾ
ںیم دالخ وہےن ےس رفک دای ںیم ےن ایس ہگج دہی یک رقابین یک افر ارحاؾ وھکؽ دای (افر فاسپ الچ آای) بج دفرسا اسؽ آای وت ںیم
اےنپ رمعہ یک اضق ےک ےیل رھپ الکن وت ںیم انب ابعس ےک اپس ایگ افر اؿ ےس ہلئسم درایتف ایک اوھنں ےن اہک دہی یھب دبؽ ڈاؽ (ینعی
دفرسی دہی ال) ویکہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ ااحصب وک مکح دای اھت ہک فہ اس دہی وک دبؽ دںی وج اوھنں ےن
دحہیبیےکاسؽںیمرمعہاضقءںیمرقابؿیکیھت(ویکہکنفہدہیرحؾںیمذحبںیہنوہیئیھت)
یف
رافی  :بلی،دمحمنبہملس،دمحمنباقحس،رضحتاوبومیمؿنبرہماؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہکمںیمداہلخاکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ہکمںیمداہلخاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 99

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بیس ،ح٤از ب ٩زیس ،ایوب٧ ،آٍ

ات ب ٔ ٔذی كَ ّوی َحًَّي
ا ٪إٔذَا َٗس َٔ ٍَ َّٜ ٣َ ٦بَ َ
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َّ
ُک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٓ ٌَ َ٠طُ
ی ُِؼبٔحَ َو َی ِِ َت ٔش َ ١ث ُ ََّ ٥ی ِس ُخ ََ َ ٧ ٍَ ٜ٣َ ١ض ّارا َو َی ِذ ُ ُ
دمحمنبدیبع،امحدنبزدی،اویب،انعفےسرفاتیےہہک دبعاہللنبرمعبجہکمںیم آےتوتراتذیوطیںیمسگارےت۔بجحبص

وہیتوتلسغرکےترھپدؿےکفتقہکمںیمدالخوہےتافررفامےتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیھبااسییہایک
رافی  :دمحمنبدیبع،امحدنبزدی،اویب،انعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ہکمںیمداہلخاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 100

راوی ً :بساہلل ب ٩جٌْف٣ ،٩ٌ٣ ،ا٣ ،َٟشسز ،اب ٩ح٨ب ،١یحٌي ً ،ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہً ،بیساہلل ب٧ ٩آٍ،
حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

ْف ا ِٟب َ ِر َ٣ک ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َ٣َ ٩ِ ًَ ٩ْٔ ٌ٣ا َٕ ٔ ٟح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َوابِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ٩ِ ًَ ١ی ِحٌَي ح و َح َّسث َ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ٪
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
١
اَ ٪ی ِس ُخ ُ
بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٍَ ٣جٔ٤ی ٌّا ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

ََّ ٩ِ ٣ٔ ٍَ َّٜ ٣
ئ
َ َٛ ٩ِ ٣ٔ ٍَ َّٜ ٣َ ١سا َئ ٔ ٩ِ ٣ثََّ ٔ ٨ی ٍٔ ا َِ ٟب ِل َحا ٔ
اَ ٪ی ِس ُخ ُ
اٟثَّ ٔ ٨یٍٔ ا َِِ ٠ٌُ ٟیا َٗ َاَل ًَ َِ ٩ی ِحٌَي إ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َّ
اٟش ِٔل َی َزا َز ا ِٟب َ ِر َ٣ک ٔ ُّی َی ٌِىٔي ثََّ ٔ ٨یً َ ِي ََ ٍَ َّٜ ٣و َحس ُ
ٔیث َُ ٣ش َّسز ٕأَ َت ُّ٥
ُخ ُد ٔ ٩ِ ٣اٟثَّ ٔ ٨یٍٔ ُّ
َو َی ِ ُ
دبع اہلل نب رفعج ،نعم ،امکل ،دسمد ،انب لبنح ،ییحی ،امثعؿ نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،دیبع اہلل نب انعف ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم ںیم دنلبی یک رطػ ےس دالخ وہےت افر بیشن یک رطػ ےس فایسپ اایتخر
رفامےت۔
رافی  :دبعاہللنبرفعج،نعم،امکل،دسمد،انبلبنح،ییحی،امثعؿنبایبہبیش،اوبااسہم،دیبعاہللنبانعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ہکمںیمداہلخاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 101

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہً ،بیساہلل٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

ا٪
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ًَُ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
یَّ ٙ
ض
ٔ َ ٩ِ ٣ٔ ١
ُخ ُد ٔٔ َ ٩ِ ٣
َط ٔ
اٟظ َح َزة ٔ َویَ ِس ُخ ُ
َط ٔ
ی ٙا ٌَِ ٤ُ ٟزَّ ٔ
َی ِ ُ
امثعؿنبایبہبیش،اوبااسہم،دیبعاہلل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس(دمہنیےس)یللیے
رجشہیکرطػافر(دمہنیںیم)دالخوہےترعمسیکرطػےس۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اوبااسہم،دیبعاہلل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ہکمںیمداہلخاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 102

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،ابواسا٣ہ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت ًائظہ

ُ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َز َخ َ١
َح َّسثَ َ٨ا صَ ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ َسا ََ ٍَ ٣ح َّسثَ َ٨ا ص ٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
رع َوةُ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠ا ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ َٔ َٛ ٩ِ ٣سا َئ ٔ ٩ِ ٣أَ ًِل َی ََ ٍَ َّٜ ٣و َز َخ َِٔ ١ی ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ ّٔ ُٛ ٩ِ ٣سی َٗا ََ ٢وک َ َ
اِ ُ ٪

ّ ُٛ ٩ِ ٣ٔ ١سی َوک َ َ َ
رقبَ ُض َ٤ا إلٔ َی َ٨ِ ٣زٟٔٔطٔ
اَ ٪ی ِس ُخ ُ
َی ِس ُخ ُ
ا ٪أَ ِٛثَرُ َ٣ا ک َ َ
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ض َ٤ا َجٔ٤ی ٌّا َوک َ َ
ا ٪أ ِ َ

اہرفؿنبدبعاہلل،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہک روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسحتفہکمےکاسؽںیمہکم
ںیم دکاء یک اجبن ےسدنلبی یک رطػ ےسدالخ وہےئ افررمعہ ںیم دکی یک رطػ ےس افر رعفہ دفونںرطػ ےس دالخ وہےت
نکیلارثکدکییکرطػےسدالخوہےتویکہکنفہاجبناؿےکرھگےکرقبییھت۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ہکمںیمداہلخاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 103

راوی  :اب٣ ٩ثىي ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،ہظا ،٦ب ٩رعوہ ،حرضت ًائظہ

َّ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىي َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی َ ٩ِ ًَ ٍَ ٨صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َّ
َخ َد ٔ ٩ِ ٣أَ ِس ََٔ ٔ ٠ضا
کَ َ
ا ٪إٔذَا َز َخ ََ ٍَ ٜ٣َ ١ز َخ َ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ًِ ََلصَا َو َ َ
انبینثم،ایفسؿنبہنییع،اشہؾ،نبرعفہ،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسبجہکمںیمدالخوہےت
وتدنلبہصحیکرطػےسدالخوہےتافربجہکمےسیللیےوتبیشنیکرطػےسیللیے۔
رافی  :انبینثم،ایفسؿنبہنییع،اشہؾ،نبرعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخہنہبعکوکدھکیرکداعءےکےیلاہھتااھٹان
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
اخہنہبعکوکدھکیرکداعءےکےیلاہھتااھٹان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 104

راوی  :یحٌي بٌ٣ ٩ين٣ ،ح٤س ب ٩جٌْف ،طٌبہ ،ابوٗزًہ ،حرضت ٣ہاجز ٣کی

ْف َح َّسثَ ُض َِ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َٗزِ ًَ ٍَ یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔا ِ٤َ ٟک ي ِّی َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ٌُٔ٣ُ ٩ي ٕن أَ ََّ ٣ُ ٪ح ََّ ٤س بِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
َ ١ص َذا إ ٔ ََّل ا َِ ٟی ُضو َز َو َٗ ِس َح َح ِح َ٨ا
ُسئ ٔ ََ ١جابٔزُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩اَّ ٟز ُج َٔ ١ی َزی ا ِٟب َ ِی َت َی ِز َٓ ٍُ َی َسیِطٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ُُ ٨ِ ٛت أَ َری أَ َح ّسا َیٔ ٌَِ ُ

ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥ِ ٠َ َٓ ٥َ ٠یَ ٩ِ ُٜیٔ ٌَُِ ُ٠ط

ییحینبنیعم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبزقہع،رضحتاہمرجیکمےسرفاتیےہہکرضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنعےسوپاھچایگ
ہکوجصخشاخہنہبعکوکدےھکیوتایکفہداعےکےیلاہھتااھٹےئ؟اںوہںاہکہکںیمےنوتوہیدویںےکوساءیسکوکااسیرکےتںیہنداھکی
مہ ےن روسؽ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےک اسھت جح ایک ےہ نکیلآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن ااسی ںیہن ایک(ینعی آپ یلص اہللہیلع
فآہلفملسےناہھتںیہنااھٹےئ)
رافی  :ییحینبنیعم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبزقہع،رضحتاہمرجیکم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
اخہنہبعکوکدھکیرکداعءےکےیلاہھتااھٹان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 105

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥سَل ٦ب٣ ٩شٜين ،ثابتً ،بساہلل ب ٩رباح ،ابوہزیزہ رضي اہلل

َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا َس ََّل ُ ٦بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن َح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ُّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ربَا ٕح اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی
ِٕ ا َِ٘ ٤َ ٟاَ ٔ ٦ی ٌِىٔي یَ ِو َ ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ
ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا َز َخ َ ٍَ َّٜ ٣َ ١كَ َ
اٖ بٔا ِٟب َ ِیتٔ َو َػلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َخَ ٠
ملسمنباربامیہ،السؾنب نیکسم،اثتب،دبعاہللنبرابح،اوبرہریہریضاہللےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس حتف
ہکمےکومعقرپبجہکمںیمدالخوہےئوتےلہپاخہنہبعکاکوطاػایکرھپاقمؾاربامیہےکےھچیپدفرتعکامنزادایک۔

رافی  :ملسمنباربامیہ،السؾنبنیکسم،اثتب،دبعاہللنبرابح،اوبرہریہریضاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
اخہنہبعکوکدھکیرکداعءےکےیلاہھتااھٹان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 106

راوی  :اح٤س اب ٩ح٨ب ،١بہز ب ٩اسس ،ہاط ،٥س٠مَي ٪بِ٣ ٩يرہ ،ثابتً ،بساہلل ب ٩رباح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضز ُ بِ ُ ٩أَ َس ٕس َوصَا ٔط َْ ٥ی ٌِىٔي ابِ َ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ َٗ ٥اَل َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ٩
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ربَا ٕح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَٗ َِب ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠س َخ ََٓ ٍَ َّٜ ٣َ ١أَٗ َِب ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ُ َ
ُک اہللَ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی ا َِ ٟح َحز َٔٓا ِس َتُ ٤ََ ٠ط ث ُ َّ ٥كَ َ
َف َٓ ٍَ َی َسیِطٔ َٓ َح ٌَ ََ ١ی ِذ ُ ُ
اٖ بٔا ِٟب َ ِیتٔ ث َّ ٥أتَی اٟؼَّ َٔا ٓ ٌََ ََل ُظ َح ِی ُث یَ ُِ ٨وزُ إلٔ َی ا ِٟب َ ِیتٔ َ َ

ُک ُظ َو َی ِسًُو ُظ َٗا ََ ٢واْلِ َ ِن َؼا ُر َت ِح َتطُ َٗا َ ٢صَا ٔط ََْ ٓ ٥س ًَا َو َحَ ٔ٤س اہللَ َو َز ًَا ب ٔ َ٤ا َطا َئ أَ َِ ٪ی ِسًُ َو
َ٣ا َطا َئ أَ َِ ٪ی ِذ ُ َ

ادمح انب لبنح ،زہب نب ادس ،اہمش ،امیلسؿ نب ریغمہ ،اثتب ،دبعاہلل نب رابح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس دمہنی ےس ہکم ںیم آےئ وت ےلہپ رجح اوسد ےکاپس ےئگ افر اوکس وبہس دای رھپ اخہنہبعک اک وطاػ ایک رھپ وکہ
افصےکاپسآےئافراسرپڑچےھاہیںکتہکاخہنہبعکداھکیئدےنیاگلافردفونںاہھتااھٹےئرھپوجاچاہاہللاکذرکایکافراسرپداع
یک (اوب رہریہ ریض اہلل ہنع) ےتہک ںیہ ااصنب (بت) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دقومں ےلت زپے وہےئ ےھت۔ اہمش ےن اہک
سپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنداعیکافراہللیکرعتفیایبؿیکافروجاچاہاسےساماگن۔
رافی  :ادمحانبلبنح،زہبنبادس،اہمش،امیلسؿنبریغمہ،اثتب،دبعاہللنبرابح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجحاوسدوکوبہسدےنیاکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رجحاوسدوکوبہسدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 107

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا ،٪اً٤ع ،ابزاہیً ،٥ابص ب ٩ربیٌہ حرضت ً٤ز رضي اہلل ً٨ہ

یٌ ٍَ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ط َجا َئ إلٔ َی ا َِ ٟح َحز ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیًَ ٩ِ ًَ ٥اب ٔ ٔص بِ َٔ ٩رب ٔ َ
َ
َ َ٣ا َٗ َّب ُِ ٠ت َ
رض َوَِ ٟوَلَ أَنيی َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َ٘ ِّبَ ُ٠
َٓ َ٘ َّب َ٠طُ َٓ َ٘ا َ ٢إنٔيی أَ ًِ َ ٥ُ ٠أََ َّ ٧
َ َح َح ْز ََل َت َِ ٍُ َٔ ٨و ََل َت ُ ُّ
دمحم نب ،ریث ،ایفسؿ ،اشمع ،اربامیہ ،اع سب نب رہعیب رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک قلعتم رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ رجح اوسد ےک اپس
آےئافراسوکوبہسدایرھپ(رجحاوسدوکاخمبطرکےتوہےئ)رفامایںیماجاتنوہںوتضحماکیرھتپےہوتہنوتیسکوکعفناچنہپاتکسےہ
افرہناصقنؿارگںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکےھجتوبہسدےتیوہےئہنداھکیوہاتوتںیمرہسگوک وکوبہسہند ات۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،اشمع،اربامیہ،اعسبنبرہعیبرضحترمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اراکؿوکسمرکےناکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
اراکؿوکسمرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 108

راوی  :ابو وٟیسٟ ،یث ،اب ٩طہاب ،حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َّ
اب ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٥َِ ٟ ٢أَ َر َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟی ْث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

َّ
اٟز ِ٨َ ٛي ِ ٔن ا َِ َ ٟمَيَّ ٔ ٧یي ِ ٔن
َو َس ََّ ٥َ ٠ی َِ ٤شحُ ٔ ٩ِ ٣ا ِٟب َ ِیتٔ إَٔل ُّ

اوب فدیل ،ثیل ،انب اہشب ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک تیب اہلل ےک یسک
رنکوکوھچےتوہےئںیہنداھکیزجبرنکامینینےک(رجحاوسدافررنکامیین)
رافی  :اوبفدیل،ثیل،انباہشب،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
اراکؿوکسمرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 109

راوی ٣ :د٠س ب ٩خاٟسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سا ،٥ٟحرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣د َُ ٠س بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ط أ ُ ِخب ٔ َر بٔ َ٘ ِو ًَٔ ٢ائٔظَ ٍَ

َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا إ ٔ َّ ٪ا ِٔ ٟح ِح َز َب ٌِ ُـطُ ٔ ٩ِ ٣ا ِٟب َ ِیتٔ َٓ َ٘ا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َواہللٔ إنٔيی َْلَ ُه ًَُّ ٩ائٔظَ ٍَ إ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت َسِ ٌَ ٔ٤ت َص َذا َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنٔيی َْل َ ُه َُّ ٩ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠یَتِرُ ِک ا ِست ََٔل َُ ٣ض َ٤ا إ ٔ ََّل أَُ َّ ٧ض َ٤ا َِ ٟی َشا ًَل َی َٗ َواً ٔ ٔس ا ِٟب َ ِیتٔ
َ
َو ََل كَ َ
اض َو َرا َئ ا ِٟحٔ ِحز ٔإ ٔ ََّل َ ٔ ٟذَ ٔ ٟ
اٖ اُ ٨َّ ٟ

دلخم نب اخدل ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اسمل ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ وک ربخ دی یئگ ہک رضحت
اعہشئریضاہللاہنعرفامیتںیہہکمیطحاکاکی ہصحاخہنہبعک ںیماشلمےہ(ہینسرک) رضحتانبرمع ےنرفامایدخباےھجمنیقیےہ
ہک رضحتاعہشئریضاہللاہنعےنہیابترضفرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسینسوہیگایسفاےطسںیماتھجمسوہںہکروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رنک رعایق افر رنک اشیم ےک االتسؾ وک ںیہن وھچڑا رگم فہ اینپ ایلص ہگج رپ ںیہن ںیہ ایس فاےطس امتؾ
ولگمیطحےکےھچیپےسوطاػرکےتںیہ۔
رافی  :دلخمنباخدل،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
اراکؿوکسمرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 110

راوی ٣ :شسز ،یحٌي ً ،بساٌٟزیز ب ٩ابی رواز٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل ً٨ہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ٔ ٩أَبٔی َر َّواز ٕ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ک َ َ

اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َیٔ ٌَُِ ُ٠ط
اٟز ِ ٩َ ٛا َِ َ ٟمَين ٔ َی َوا َِ ٟح َح َز ِٔی کُ ِّ١ك َ ِو َٓ ٍٕ َٗا ََ ٢وک َ َ
َو َس َََّ ٥َ ٠ل َی َس َُ أَ َِ ٪ی ِش َتُّ ٥َ ٔ ٠

دسمد ،ییحی ،دبعازعلسی نب ایب رفاد ،انعف ،رضحت دبعاہللنبرمع ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
رہرکچںیمرنکامیینافررجحاوسدوکرضفروھچےتےھترافیاکایبؿےہہکدبعاہللنبرمعیھبااسییہرکےتےھت۔
رافی  :دسمد،ییحی،دبعازعلسینبایبرفاد،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وطاػفابجاکایبؿ

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
وطاػفابجاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 111

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،بیساہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ،ابً ٩باض

اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ َی ٌِىٔي ابِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب ٍَ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟز ِ ٩َ ٛبِٔ ٔ٤ح َح ٕ٩
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ َ
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٖ ِٔی َح َّح ٍٔ ا َِ ٟو َزا َٔ ًَل َی َبٌٔير ٕ َی ِش َتُّ ٥ُ ٔ ٠
ادمحنباصحل،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،انبابعسےسرفاتیےہہکحجةاولداعںیمروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیافٹنرپوساروہرکڑیٹےھرسیکڑکلیےسرجحاوسداکاالتسؾایک(ینعیاسوکوھچا)
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
وطاػفابجاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 112

راوی ْ٣ :صٖ ب٤ً ٩ز ،یامی ،یو٧ص ،اب ٩اسح٣ ،ٙح٤س ب ٩جٌْف ب ٩زبيرً ،بیساہلل بً ٩بساہلل ب ٩ابی ثور ،حرضت ػٔیہ
ب٨ت طیبہ رضي اہلل ً٨ہا

ْف بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُِّ َ ٣
ْص ُٖ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ا َِ ٟیام ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص َی ٌِىٔي ابِ َ ٩ب ُ َٜيِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٔ
ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ثَ ِورٕ ًَ َِ ٩ػ ٔٔ َّی ٍَ ب ٔ ِ٨تٔ َط ِی َب ٍَ َٗاَِ ٟت َ٤َّ ٟا اك ِ َ٤أ َ ََّ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٍََ َّٜ٤
اٟز ِ ٩َ ٛبِٔ ٔ٤ح َح ِٕٔ ٩ی یَ ٔسظ ٔ َٗاَِ ٟت َوأََ٧ا أَُ ِ ٧وزُ إَِٔ ٟیطٔ
ًَ َا ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ كَ َ
اٖ ًَل َی َبٌٔير ٕ َی ِش َتُّ ٥ُ ٔ ٠
رصمػنبرمع،اییم،ویسن،انبااحسؼ،دمحمنبرفعجنبزج ،،دیبعاہللنبدبعاہللنب ایب وثر،رضحتہیفصتنبہبیشریضاہلل اہنع
ےسرفاتیےہہکحتفہکم ےک دعببجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاانیمطؿاحلصوہایگ وتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
اکیافٹنرپوساروہرکوطاػایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاہھتںیماکیڑیٹےھرسیکڑکلییھتسجےسآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسرجحاوسدوکسمرکرےہےھتافرںیمہیرظنمدھکیریہیھت۔
رافی  :رصمػنبرمع،اییم ،ویسن،انباقحس،دمحم نبرفعجنبزج  ،،دیبعاہللنب دبعاہللنبایب وثر،رضحت ہیفص تنبہبیشریض

اہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
وطاػفابجاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 113

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل٣ ،ح٤سب ٩رآٍ ،ابوًاػٌ٣ ،٥زوٖ ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

اػ ٌِٕ ٣َ ٩ِ ًَ ٥زُ ٕ
َخبُوذَ ا ِ٤َ ٟک ي َّی
وٖ َی ٌِىٔي ابِ ََّ َ ٩
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
اٟز ِ ٩َ ٛبِٔ ٔ٤ح َحٔ٨طٔ ث ُ َّ٥
اٟلٔ َِی َٔٗ ١ا ََ ٢رأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ُل ُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُّ
وٖ بٔا ِٟب َ ِیتٔ ًَل َی َراح ٔ َ٠تٔطٔ َی ِش َتُّ ٥ُ ٔ ٠
اٖ َس ِب ٌّا ًَل َی َراح ٔ َ٠تٔطٔ
َخ َد إلٔ َی اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔٓ ََل َ
ُی َ٘ ِّبُ ُ٠ط َزا َز َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ ث ُ ََّ َ ٥

اہرفؿنبدبعاہلل،دمحمنبراعف ،اوباعمص،رعمفػ ،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنداھکیروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساےنپافٹنرپوساروہرکاخہنہبعکاکوطاػرکرےہےھتافراکیڑیٹےھرس
یکڑکلیےسرجحاوسدوکسمرکرےہےھتافراسےکدعباسڑکلیاکوبہسےتیلےھتدمحمنبراعفےنہیااضہفایکےہہکرھپآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسافصفرمفہیکرطػےلکنافراےنپافٹنرپوساروہرکاستریھپےےیک۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،دمحمنبراعف،اوباعمص،رعمفػ،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
وطاػفابجاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 114

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١یحٌي  ،اب ٩جزیخ ابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضي اہلل ً٨ہ

اٖ أ ٨َّ ٟي ُّي
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َی ُ٘و ُ ٢ك َ َ
ْش َٖ َوَ ٔ ٟی ِشأَُٟو ُظ َّٓ ٔ َّ٪
اض َوُ ٔ ٟی ِ ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی َح َّح ٍٔ ا َِ ٟو َزا َٔ ًَل َی َراح ٔ َ٠تٔطٔ بٔا ِٟب َ ِیتٔ َوبٔاٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ ٟٔيَرَا ُظ اُ ٨َّ ٟ

اض ُ َُظو ُظ
اَ ٨َّ ٟ

ادمح نب لبنح ،ییحی ،انب رججی اوبزج  ،،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ےنحجةاولدا عںیماےنپافٹنرپھٹیبرکاخہنہبعکاکوطاػایکافرافصفرمفہےکچیبیعسیکاتہکولگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوک
دںیھکیافرعلطموہںافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپںیھچویکہکنولوگںےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکریھگےںیمےل
راھکاھت۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ییحی،انبرججیاوبزج ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
وطاػفابجاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 115

راوی ٣ :شسز ،خاٟس بً ٩بساہلل ،یزیس ب ٩ابی زیازً ،رک٣ہ ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسث َ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی زٔ َیاز ٕ ًَ ِٔ ِ ً ٩
َفَْ ٔ ٩ِ ٣كَ َوآٔطٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠س ََٔ ٍَ َّٜ٣َ ٦وص َُو َی ِظ َتکٔی ٓ ََل َ
اٟز ِ ٩ٔ ٛا ِس َتُّ ٥ََ ٠
اٖ ًَل َی َراح ٔ َ٠تٔطٔ ک ُ َّ٤َ ٠ا أَتَی ًَل َی ُّ
اٟز ِ ٩َ ٛبِٔ ٔ٤ح َح ٕ٤َّ ٠َ َٓ ٩ا َ َ
أََ٧ا َر ٓ ََؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
دسمد،اخدلنبدبعاہلل،سیدینبایبزاید ،رکعہم،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسامیبرییکاحتلںیمہکمںیمرشتفیالےئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپافٹنرپھٹیبرکتیباہللاکوطاػایکآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسبجرجحاوسدےکاپسآےتوتاکی رٹیٹےھرسیکڑکلیےسوھچےتبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوطاػ
ےسافرغوہےئگوتاےنپافٹنوکاھٹبرک(وطاػیک)دفاگہنزپںیھ۔
رافی  :دسمد،اخدلنبدبعاہلل،سیدینبایبزاید،رکعہم،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
وطاػفابجاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 116

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا٣ ،َٟح٤س بً ٩بساٟزح ٩٤ب٧ ٩وٓ ،١رعوہ ب ٩زبير ،زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ ،زوجہ رسو ٢حرضت ا ٦س٤٠ہ
رضي اہلل ً٨ہا

رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی َس ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠أ ُ ِّ٦
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اَ ٣ُ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟح َّ٤سٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ َ ٧ ٩و َٓ ِٕ ُ ٩ِ ًَ ١

َسَ ٍَ ٤ََ ٠ز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َطِ َٜو ُت إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَنيی أَ ِط َتکٔی َٓ َ٘ا َ ٢كُؤِی
ض َوأَِ٧تٔ َراَ ٔ ٛب ٍْ َٗاَِ ٟت ٓ َُلٔ ُِت َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔی َ٨ئ ٔ ٕذ ی َُؼل يی إلٔ َی َج ِٔ ٨ب ا ِٟب َ ِیتٔ َوص َُو َی َِقأ ُ
َٔ ٩ِ ٣و َرا ٔ
ئ ا٨َّ ٟا ٔ
َ

اب َِ ٣ش ُلورٕ
اٟلورٔ َوَ ٔ ٛت ٕ
ب ٔ ُّ

یبنعق،امکل،دمحمنبدبعارلنمحنبونلف،رعفہنبزج ،،زبنیتنبایبہملس،زفہجروسؽرضحتاؾہملسریضاہللاہنعےسرفاتی
ےہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسامیبرییکاکشتییکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوتوساروہرکولوگں
ےکےھچیپ وطاػرکسپ ںیم ےنوطاػ ایکافراسفتقروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساخہنہبعک ےک ؤولہںیم امنز زپھ رےہ ےھت
سجںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسفاوطلرفاتکبوطسمرزپھرےہےھت۔
رافی  :یبنعق،امکل،دمحمنبدبعارلنمحنبونلف،رعفہنبزج ،،زبنیتنبایبہملس،زفہجروسؽرضحتاؾہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وطاػںیماابطضعاکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
وطاػںیماابطضعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 117

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا ،٪اب ٩جزیح ،حرضت یٌلی

اٖ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩ی ٌِل َی ًَ َِ ٩ی ٌِل َی َٗا َ ٢كَ َ
رض
ُِ ٣ـ َلب ٔ ٌّا بٔبُرِز ٕأَ ِخ َ َ
دمحم نب ،ریث ،ایفسؿ ،انب رجبا ،رضحت یلعی ےس رفاتی ےہہک روسؽ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےنزبس رگنیک اچدر ںیم اابطضع رک
ےکوطاػایک۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،انبرجبا،رضحتیلعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رلماکایبؿ

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رلماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 118

راوی  :ابوس٤٠ہ٣ ،وسي ،ح٤ازً ،بساہلل بً ٩ث٤ا ٪ب ٩خیث ،٥سٌیس ب ٩جبير ،ابً ٩باض،

ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
ا ٪بِ ُٔ ٩خ َث ِی َٕ ٩ِ ًَ ٥سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وسي َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسَ ٣ُ ٍَ ٤ََ ٠
َّ
َّ َ
َف َُ٠٣وا بٔا ِٟب َ ِیتٔ َو َج ٌَُ٠وا أَ ِرز ٔ َی َت ُض َِ ٥ت ِح َت آبَاكٔض ٔ ِِ َٗ ٥س
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وأ ِػ َحابَطُ ا ًِ َت َ٤زُوا ٔ ٩ِ ٣ا ِٟحٔ ٌِ َزاَ َ ٍٔ َ ٧

سی
َٗ َذ ُٓو َصا ًَل َی ًَ َواتٔ٘ٔض ٔ ِ ٥ا ُِ ٟی ِ َ

اوبہملس ،ومیس ،امحد ،دبعاہلل نب امثعؿ نب مثیخ ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ
ےکااحصبےناقمؾرعجاہن ےس رمعہ اکارحاؾابدناھ افر اخہنہبعکاکوطاػرکےتوہےئ رلمایک(ینعی دنکےھااکچےت وہےئٹپھج
رکےلچ)افراینپاچدرفںوکولغبںےکےچینےساکنؽرکابںیئاکدنوھںرپڈاؽایل
رافی  :اوبہملس،ومیس،امحد،دبعاہللنبامثعؿنبمثیخ،دیعسنبریبج،انبابعس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رلماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 119

٣وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤از ،ابوًاػ ،٥ابوكٔی،١
راوی  :ابوس٤٠ہٰ ،

ض َیزِ ًُ ُ٥
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اٟل َٔ ِی َٔٗ ١ا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٔلبِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسَ ٣ُ ٍَ ٤ََ ٠
اػ ٕ ٥ا ِ٨َ َِ ٟو ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی ُّ
َ ُس ََّٗ ٍْ ٨ا ََ ٢ػ َسُٗوا َو ََ ٛذبُوا ُُِٗ ٠ت َو َ٣ا َػ َسُٗوا
َ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س َر َ ١َ ٣بٔا ِٟب َ ِیتٔ َوأَ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
َٗ ِو َُ ٣

َّ
َّ
رقی ِّظا َٗاَِ ٟت َز َ٩َ ٣
َو َ٣ا ََ ٛذبُوا َٗا ََ ٢ػ َسُٗوا َٗ ِس َر ََ ١َ ٣ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠و ََ ٛذبُوا َِ ٟی َص بٔ ُش َّ ٍٕ ٨إ ٔ ََّ ُ ٪
َّ
ی٤وا
ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َی ٍٔ َزًُوا َُ ٣ح َّّ ٤سا َوأَ ِػ َحابَ ُط َحًي یَ ُ٤وتُوا َِ ٣و َت ا٤َّ ٠َ َٓ ٕٔ َِ ٨َّ ٟا َػا َُ ٟحو ُظ ًَل َی أَ َِ ٪یحٔیئُوا ٔ ٩ِ ٣ا ٌَِ ٟا ٔ ٦ا ِِ٘ ٤ُ ٟب ٔ ُٔ َٓ ١ی٘ ٔ ُ
اَ٘ َٓ ٪ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ب ٔ َ ٍَ َّٜ ٤ثَ ََلثَ ٍَ أَیَّاَ٘ َٓ ٕ ٦س ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
وَ ٔ ٗ ٩ِ ٣ٔ ٪ب ِٔ ٌَُ ٗ ١ی٘ ٔ ٌَ َ
ْش َُ ٛ
اٖ
َ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠كَ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّْٔ ٥َ ٠ل َ ِػ َحابٔطٔ ِار ُُ٠٣وا بٔا ِٟب َ ِیتٔ ثَ ََلثّا َوَِ ٟی َص بٔ ُش َُِّ ٠ُٗ ٍٕ ٨ت َیزًُِ ُِ َٗ ٥و َُ ٣

اٖ
َ ُس ََّ٘ َٓ ٍْ ٨ا ََ ٢ػ َسُٗوا َو ََ ٛذبُوا ُُِٗ ٠ت َ٣ا َػ َسُٗوا َو َ٣ا ََ ٛذبُوا َٗا ََ ٢ػ َسُٗوا َٗ ِس كَ َ
بَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ ًَل َی َبٌٔير ٔظ ٔ َوأَ َّ ٪ذََ ٔ ٟ

وَ ٩ِ ًَ ٪ر ُسو ٔ٢
اض َلَ یُ ِس َٓ ٌُ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ ًَل َی َبٌٔيرٔظ ٔ َو ََ ٛذبُوا َِ ٟی َص بٔ ُش َّ ٍٕ ٨ک َ َ
ا ٪اُ ٨َّ ٟ
َّ
َّ
اٖ ًَل َی َبٌٔير َٕ ٔ ٟی ِش ٌَُ ٤وا َ َلَک َُ ٣ط َؤٟي َ َر ِوا َََ٣اُ َ ٧ط َو ََل َت َ٨اُٟطُ أَیِسٔیض ٔ ِ٥
و٨ِ ًَ ٪طُ ٓ ََل َ
ُْص ُٓ َ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠و ََل ی ِ َ
ت
اوبہملس ،ومٰیس نب اامسلیع ،امحد ،اوباعمص ،اوبلیفط ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن انب ابعس ےس اہک ہک مھاارے ولگ ےتہک ںیہ ہک

روسؽ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن اخہن ہبعک اکوطاػ رکےت فتق رلم ایک افر ہی ہک ہی  تن ےہ اوھنں ےن اہک ہک اکی ابت حیحص ےہ
طنح
افر اکی ابت طلغ ںیم ےن وپاھچ ہک وکیسن ابت ح ےہ افر وکیسن ابت طلغ؟ اس رپ انب ابعس ےن اہک ہک ہی ابت وت درتس ےہ ہک
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرلمایکےہنکیلہیطلغےہہکہی تنےہ۔الصہصقہیےہہکحلصدحہیبیےکزامہنںیمرقشی
ہکمےناہکہکدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسافراےکناسویھتںوکاےنپاحؽرپوھچڑدفہیوتوخدیہاینپومترماجںیئےگبجاملسمونں
یک رقشی ہکم ےس اس رشط رپ حلص وہیئگہک فہ آدنئہ اسؽ آںیئ ےگ افر نیت دؿ کت ہکم ںیم رںیہ ےگسپ (اےلگاسؽ) روسؽیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رشتفی الےئ افر رشمنیک یھب اعقیعقؿ یک رطػ ےس آےئ۔ (قعیقااؿ اکی اہپڑ اک انؾ ےہ) وت روسؽ یلص اہلل
ہیلعفآہل فملسےناےنپااحصبےسرفاماینیتریھپفںںیمرلمرکف(ہاپنایہناشؿےسا ڑرک)ول)رگمہی تنںیہنےہ۔(اوبلیفط
ت
ےتہکںیہہک)ںیمےنرھپاہکہک مھاارےولگےتہکںیہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنافٹنرپھٹیبرکافصفرمفہےکدرایمؿ
یعسیکےہافرہی تن ےہ۔اوھنںےناہک۔اوھنںےناکیابتحیصیکافراکیابتطلغ۔ںیمےنوپاھچحیصابتایکےہافرطلغایک
ےہ؟اوھنں ےناہک ہیہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن افصفرمفہ ےکدرایمؿافٹن رپھٹیبرکیعسیک ےہ نکیلہی طلغےہہکہی
لعف  تن ےہ ویکہکن ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےس اجےت ہن ےھت افر ہن ے ہن ےھت اس ےیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنافٹنرپھٹیبرکیعسیکاتہکولگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکابتنسںیکسافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدںیھکیافر
ولوگںےکاہھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسکتہناجںیکس۔
رافی  :اوبہملس،ومٰیسنباامسلیع،امحد،اوباعمص،اوبلیفط،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رلماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 120

راوی ٣ :شسز ،ح٤از ب ٩زیس ،ایوب ،سٌیس ب ٩جبير ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض

ض َٗا ََٗ ٢س ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ
وب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕأَُ َّ ٧ط َح َّس َث ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

و ٪إُٔ َّ ٧ط َی ِ٘ َس َُِ ٠ًَ ٦یِ َٗ ٥ِ ُٜو ِْ َٗ ٦س َوصَ َِ ٨ت ُض ِ ٥ا ُِ ٟح َِّم َو َُ٘ ٟوا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٍَ َّٜ ٣َ ٥َ ٠و َٗ ِس َوصَ َِ ٨ت ُض ُِ ٥ح َِّم َیثِر َٔب َٓ َ٘ا َ ٢ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ْش َُ ٛ
َٔ ٨ِ ٣ضا ََشا َٓأَك ِ َ ٍَ ٠اہللُ ُس ِب َحاَ٧طُ َ٧ب ٔ َّی ُط َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥٠ل َی َ٣ا َٗاُٟو ُظ َٓأ َ ََ ٣زص ُِ ٥أَ َِ ٪ی ِز ُُ٠٣وا اْلِ َ ِطو َان َّ
اٟث ََلثَ ٍَ َوأَ َِ ٪ی ُِ ٤ظوا
َ
ًّ
َ
ض
ئ َّأ ٟذ َ
َُکتُ ِ ٥أَ َّ ٪ا ُِ ٟح َِّم َٗ ِس َو َص َِ ٨ت ُض َِ ٥ص ُؤ ََل ٔ
اٟز ِ٨َ ٛي ِ ٔن َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَ ِوص َُِ ٥ر َُ٠٣وا َٗاُٟوا َص ُؤ ََل ٔ
ئ أَ ِج َُ ٠س ٔ٨َّ ٣ا َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ی ٩ذ َ ِ
بَي ِ َن ُّ
َوَ ٥َِ ٟیأ ِ ُِ ٣زص ُِ ٥أَ َِ ٪ی ِز ُُ٠٣وا اْلِ َ ِط َو َان ک ُ ََّ ٠ضا إ ٔ ََّل إ ٔ ِب َ٘ ّ
ائ ًََِ ٠یض ٔ ِ٥
دسمد،امحدنبزدی،اویب،دیعسنبریبج،رضحتدبعاہللنبابعسےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسہکمںیماس
ت
احؽ ںیم رشتفی الےئ ہک دمہنی ےک اخبر ےن اؿ وک زمکفر رکدای اھت رشمنیک ےن اہک مھاارے اپس فہ ولگ آےئ ںیہ نج وک اخبرےن
زمکفررکدایےہ افراسیکفہج ےسڑبیفیلکتااھٹیئےہاہلل اعتیلےن رشمنیک یکاؿابوتں ےسیبن وکآاگہ رفامدایوتروسؽاہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناےنپااحصبوکمکحایکہک(وطاػرکےتفتق)ےلہپنیتریھپفںںیما ڑرک ںیلافررنکامیینافررجحاوسد
ےکدرایمؿبسحومعمؽ راتفرےس ںیل بجرشمنیک ےناحصہبرکاؾوکنترکافر ا ڑرک ےتلچوہےئداھکیوت وبےلایکیہیںیہ فہ
ولگنج ےکابرے ںیممت ےتہکےھتہکاؿوکاخبر ےن زمکفررکدایےہہیوتمہ ےسیھب زایدہوتاان افراطوتقر ںیہ۔انب ابعس رفامےت
ںیہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احصہب رکاؾ وک ضحم تقفش ف رنیم یک انبء رپ امتؾ ریھپفں ںیم رلم ینعی نت رک ےنلچ اک مکح ںیہن
رفامایاھت۔
رافی  :دسمد،امحدنبزدی،اویب،دیعسنبریبج،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رلماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 121

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨بً ،١بسا َ٠٤ٟب٤ً ٩زو ،ہظا ٦ب ٩سٌیس ،زیس ب ٩اس٥٠

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َّ َ
َ ََل
ْف َوأَصِ َُ ٠ط َ ٍَ ٣ذََ ٔ ٟ
ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب َی ُ٘و َُٔ ٓ ٢ی ٥اَّ ٟز َََ ٣ل ُ ٪ا َِ ٟی ِو ََ ٦وا ِل َِ ٜظ ُ
ٕ ًَ ِ ٩ا ِ٨َ ٤َ ٟأ ٔ ٛب َو َٗ ِس أَكأ اہللُ ِاْل ٔ ِس ََل ََ ٦وَ٧فَی ا ِلَ ِ ُٜ
َ َ ٧س َُ َط ِیئّا ُ٨َّ ٛا َنٔ ٌَُِ٠طُ ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ادمحنبلبنح،دبعاکلمل نبرمعف،اشہؾنبدیعس،زدینباملسےسرفاتیےہہک ںیم ےنرضحت رمعوک ہیرفامےتوہےئ انسےہہک
ابمہوک رلمیکافرومڈنےھوھکےنلیکایک رضفرت ےہویکہکناہللاعتیلےناب االسؾوکوقتفوشتکاطع رفامدیےہافررفکیک

رمک وتڑ دی ےہ افر اکرففں وک اٹم دای ےہ نکیل اس ےک ابفوجد مہ اس ںیم ےس وکیئ زیچ ںیہن وھچڑںی ےگ وج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکزامہنںیمایکرکےتےھت۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعاکلملنبرمعف،اشہؾنبدیعس،زدینباملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رلماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 122

ًیسي ب ٩یو٧صً ،بیساہلل ب ٩ابی زیازہٗ ،اس ٥حرضت ًائظہ
راوی ٣ :شسزٰ ،

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی زٔیَاز ٕ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ًَٔٔ ٩ِ ًَ ٥ائ ٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا ُج ٌٔ ََّ ١
ُک اہللٔ
اٟل َو ُ
اٖ بٔا ِٟب َ ِیتٔ َوبَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َو َرم ِ ُی ا ِٟحٔ َ٤ارٔ ْٔل ٔ َٗا َ ٍٔ ٣ذ ٔ ِ ٔ

دسمدٰ،یسیعنبویسن،دیبعاہللنبایبزایدہ،اقمسرضحتاعہشئےسرفاتیےہہکروسؽیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاخہنہبعک
اکوطاػرکانافصفرمفہےکدرایمؿیعسرکانافررکنکایںامرانہیبساہللاعتیلیکایدےکےیلرقمرےیکےئگںیہ
رافی  :دسمدٰ،یسیعنبویسن،دیبعاہللنبایبزایدہ،اقمسرضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رلماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 123

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٠مَي ،٪یحٌي ب ٩س٠ی ،٥اب ٩خثی ،٥كٔی ،١حرضت ابً ٩باض

ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي
اٟلٔ َِی ٔ ٩ِ ًَ ١ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪اْلِ ََ ِ ٧بار ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ُُ ٩سَِ ٠ی ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩خ َث ِی ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ُّ
َاس َتَ ٥ََ ٠و َٛب َّ َر ث ُ ََّ ٥ر َ ١َ ٣ثَ ََلثَ ٍَ أَك ِ َو ٕ
رقیِ ٕع
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠
اؿ َل َب ٍَ ٓ ِ
اٖ َوکَاُ ٧وا إٔذَا بَ َُِ ٠وا اُّ ٟز ِ ٩َ ٛا َِ َ ٟمَين ٔ َی َو َت َِ َّیبُوا َٔ ُ ٩ِ ٣
ض َََٓاِ َ ٧ت ُس ٍَّّ ٨
رقیِ ْع َٛأَُ َّ ٧ض ِ ٥ا ِِٟٔزِ ََل َُٗ ٪ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
وَِ ٠ًَ ٪یض ٔ ِ ٥یَزِ َُ ُ٠٣
َ٣ظَ ِوا ث ُ َّ ٥یَ ِلَ ٌُ ُ٠
وَ ٪ت ُ٘و َُ ُ ٢
دمحمنبامیلسؿ،ییحینبمیلس،انبمیثخ،لیفط،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناابطضعایکافر
رھپ االتسؾ ایک (ینعی رجح اوسد وک وبہس دای) افر ریبکت یہک رھپ نیت ریھپفں ںیم رلم ایک۔ بج آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس افر آپ یلص

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب رنک امیین ےک اپس ےچنہپ افر رقشی یک اگنوہں ےس افلھج وہ ےئگ وت بسح ومعمؽ راتفر ےس ےلچ رھپ
بجآےنماسےنمآےئوترھپ رلمایکاہیںکتہکرقشی ےنہکےگلہکوگایہیرہںین ںیہ۔انبابعس ےن اہکرھپ ہیلعف(ینعیرلم)
 تنوہایگ۔
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،ییحینبمیلس،انبمیثخ،لیفط،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رلماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 124

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤ازً ،بساہلل بً ٩ث٤ا ٪ب ٩خثی ،٥ابوكٔی ،١حرضت ابً ٩باض

ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
اٟلٔ َِی ٔ ٩ِ ًَ ١ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ا ٪بِ ُٔ ٩خ َث ِی ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ُّ
َّ
َّ َ
َف َ٠ُ ٣وا بٔا ِٟب َ ِیتٔ ثَ ََلثّا َو َ٣ظَ ِوا أَ ِر َب ٌّا
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وأ ِػ َحابَ ُط ا ًِ َت َ٤زُوا ٔ ٩ِ ٣ا ِٟحٔ ٌِ َزاَ َ ٍٔ َ ٧
ومیسنباامسلیع،امحد،دبعاہللنبامثعؿنبمیثخ،اوبلیفط،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسافر
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکااحصبےناقمؾرعجاہنےسرمعہاکارحاؾابدناھوتےلہپنیتریھپفںںیم رلمایکافرابیقاچرریھپفں
ںیمبسحومعمؽراتفرےسےلچ
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،دبعاہللنبامثعؿنبمیثخ،اوبلیفط،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رلماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 125

راوی  :ابوکا ،١٣س٠ی ٥ب ٩اخرضً ،بیساہلل ،حرضت ٧آٍ

َُک أَ َّ٪
رض َح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َر َ ٩ِ ٣ٔ ١َ ٣ا َِ ٟح َحز ٔإلٔ َی ا َِ ٟح َحز ٔ َوذ َ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو کَا َٔ ١ٕ ٣ح َّسثَ َ٨ا ُسَِ ٠ی ُ ٥بِ ُ ٩أَ ِخ َ َ

َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ١َ ٌََ ٓ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ

اوباکلم ،میلس نب ارضخ ،دیبع اہلل ،رضحت انعف ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب رمع ےن رجح اوسد ےس رجح اوسد کت رلم ایک افر
رفامایروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیھبااسییہایکاھت

رافی  :اوباکلم،میلسنبارضخ،دیبعاہلل،رضحتانعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وطاػںیمداعءرکان
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
وطاػںیمداعءرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 126

ًیسي ب ٩یو٧ص ،اب ٩جزیخ ،یحٌي بً ٩بیس ،ربیٌہ ،حرضت ًبساہلل ب ٩اٟشائب
راوی ٣ :شسزٰ ،

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب َٗا َ٢
َخة ٔ َح َش ََ ٍّ ٨وٗ ٔ َ٨ا
اٟز ِ٨َ ٛي ِ ٔن َربَّ َ٨ا آت ٔ َ٨ا ِٔی ُّ
اٟسَ ِ ٧یا َح َش ََ ٍّ ٨ؤِی ِاْل ٔ َ
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ٣َ ٢ا بَي ِ َن ُّ

اب ا٨َّ ٟارٔ
ًَ َذ َ

دسمدٰ،یسیعنبویسن،انبرججی،ییحی نبدیبع،رہعیب،رضحتدبعاہللنبااسلبئےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
آت ِف ا ُّ
دل ْ َ اب َخ َس َب ًة َف ِف
بج رنک امیین افر رجح اوسد ےک درایمؿ ںیم آےت وت ںیم ےن انس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت َر َّ َ اب ِ َ ا

ال ِر۔
ب َّ ا
اخ ِة َخ َس َب ًة َف ِ َ ا
ْٓال ِ َ
ق َ َعا َ

رافی  :دسمدٰ،یسیعنبویسن،انبرججی،ییحینبدیبع،رہعیب،رضحتدبعاہللنبااسلبئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
وطاػںیمداعءرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 127

٣وسي بً٘ ٩بہ٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز
راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،یٌ٘وبٰ ،

وسي بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب ٍَ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
وب ًَ َِ ٣ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ
اٖ ِٔی ا َِ ٟح ِّخ َوا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔأَ َّو َ٣َ ٢ا َی ِ٘ َس ُُ َّ ٧َّٔٓ ٦ط َی ِش َعی ثَ ََلثَ ٍَ أَك ِ َو ٕ
اٖ َویَ ِ٤شٔي أَ ِر َب ٌّا ث ُ َّ ٥ی َُؼل يی َس ِح َس َتي ِ ٔن
ا ٪إٔذَا ك َ َ
کَ َ
ہبیتقنبدیعس،وقعیب،ومٰیس نبہبقع،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعےسرفاتی ےہہک روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس بججحایرمعہ

ںیمآےنےکدعبیلہپرمہبتوطاػرکےتوتےلہپنیتریھپفںںیمدفڑرکےتلچافرابیقاچرریھپفںںیمومعمیلاچؽےسےتلچاسےک
دعبدفرتعکامنزادارفامےت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیب،ومٰیسنبہبقع،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرصعےکدعبوطاػرکےناکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
امنزرصعےکدعبوطاػرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 128

راوی  :اب ٩رسح ،سٔیا ،٪ابوزبيرً ،بساہلل ب ٩باباہ ،حرضت جبير ب٣ ٩لٌ٥

وب َو َص َذا َُ ِٔ ٟو ُط َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩بَابَا َظ ًَ ُِ ٩ج َبي ِر ٔ
اٟسحٔ َوا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٩ی ٌِ ُ٘ َ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩

وٖ ب ٔ َض َذا ا ِٟب َ ِیتٔ َوی َُؼل يی أَ َّی َسا ًَ ٍٕ َطا َئ َِٔ ٟ ٩ِ ٣ی ٕ١
بِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ ٕٔ ٥یَ ِب ُّ ُ٠بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َت ٌُِ ٨َ ٤وا أَ َح ّسا َی ُل ُ
 ١إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یَا بَىٔي ًَ ِبسٔ َٕ ٨َ ٣
اٖ ََل َت ٌُِ ٨َ ٤وا أَ َح ّسا
أَ ِو َ َ ٧ضارٕ َٗا َ ٢ا َِِ ٟٔـ ُ

انب رسح ،ایفسؿ ،اوبزج  ،،دبعاہلل نب ابابہ ،رضحت ریبج نب معطم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یسک
صخشوکاسرھگاک(اخہنہبعکاک)وطاػرکےنافراسںیمامنززپےنھےسہنرفوکسجفتقاچےہدؿافرراتںیم
رافی  :انبرسح،ایفسؿ،اوبزج ،،دبعاہللنبابابہ،رضحتریبجنبمعطم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقاؿرکےنفاےلاکوطاػ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رقاؿرکےنفاےلاکوطاػ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 129

راوی  :اب ٩ح٨ب ،١یحٌي  ،اب ٩جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َی ُ٘و ُ ٥َِ ٟ ٢یَ ُل ِ

أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََل أَ ِػ َحاب ُ ُط بَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔإ ٔ ََّل ك َ َوآّا َواح ّٔسا ك َ َوا َٓ ُط اْلِ َ َّو َ٢
انب لبنح ،ییحی ،انب رججی ،اوبزج  ،،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےکااحصبےنافصفرمفہےکدرایمؿاکییہرمہبتیعسیکےہینعییلہپرمہبت۔
رافی  :انبلبنح،ییحی،انبرججی،اوبزج ،،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رقاؿرکےنفاےلاکوطاػ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 130

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟا٧ص ،اب ٩طہاب ،رعوہ ،حرضت ًائظہ

اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َ بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ أَ َّ ٪أَ ِػ َح َ
اب ًَ ِِ ُ ٩
ی ٩کَاُ ٧وا َُ ٌَ ٣ط َ ٥َِ ٟی ُلوُٓوا َحًَّي َر َِ ٣وا ا َِ ٟح َِ ٤ز َة
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠أ ٟذ َ
ہبیتق ،امکل ،اسن ،انب اہشب ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب ےن وج آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےکاسھتےھتوطاػںیہنایکبجکتہکرمجہہبقعیکریمہنرکیل
رافی  :ہبیتق،امکل،اسن،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رقاؿرکےنفاےلاکوطاػ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 131

راوی  :ربیٍ ب ٩س٠مَي ،٪طآعی ،ابً ٩یی٨ہ ،اب ٩ابی ٧حیحً ،لاء ،حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َ٨ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ ُ ٪أَ ِخب َ َرنٔی َّ
اٟظآ ٔع ٔ ُّی ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی َ ٩ِ ًَ ٍَ ٨ابِ ٔ ٩أَبٔی َ٧حٔ ٕ
یح ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي
ٔیَ َ ٔ ٟح َّحت َٔٔ َوًُ َِ ٤زت َٔٔ َٗا ََّ ٢
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٟ ٢ضا ك َ َوا ُٓ َٔ بٔا ِٟب َ ِیتٔ َوبَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ یَٔ ِٜٔ
ا٪
اٟظآ ٔع ٔ ُّی ک َ َ
ئ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ٌََ ٔ ٟ ٢ائٔظَ ٍَ َرض َٔي اہللُ
ُسٔ َِیا ُُ ٪ربَّ َ٤ا َٗا ََ ًَ ٩ِ ًَ ٢لا ٕئ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َو ُربَّ َ٤ا َٗا ََ ًَ ٩ِ ًَ ٢لا ٕ
ًَ َِ ٨ضا

رعیب نب امیلسؿ ،اشیعف ،انب ہنییع ،انب ایب حیجن ،اطعء ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس
رفامایریتااخہنہبعکاکوطاػافرافصفرمفہیکیعسجحفرمعہدفونںےکےیلاکیفےہاامؾاشیعفرفامےتںیہہکاسرفاتیوکایفسؿےن
یھبکوترضحتاعہشئےسوباہطساطعءوموصاللقنایکےہافریھبکاطعءےسرمالسرفاتیایکےہ
رافی  :رعیبنبامیلسؿ،اشیعف،انبہنییع،انبایبحیجن،اطعء،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زتلمؾاکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
زتلمؾاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 132

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیز بً ٩بساٟح٤یس ،یزیس ب ٩ابی زیاز٣ ،حاہس ،حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩ػٔوا٪

یس بِ ٔ ٩أَبٔی زٔیَاز ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
یَ َ ٓ ٙ
َْلُ ِ ٧و َز َّ٪
اَّٟط ٔ
َػٔ َِو َ
اَٗ ٪ا َ٤َّ َٟ ٢ا َٓ َتحَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُٗ ٍَ َّٜ ٣َ ٥َ ٠ت َْلَ َِ ٟب َش َّ٩ث َٔیابٔی َوکَاِ َ ٧ت َزارٔی ًَل َی َّ ٔ

َّ
َّ
َخ َد ٔ ٩ِ ٣ا ِل ََ ٌِ ٜب ٍٔ ص َُو
َِ ٛی َ
َفأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س َ َ
ٕ َی ِؼ ََ ٍُ ٨ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٓ ٥َ ٠اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َ َ
اب إلٔ َی ا َِ ٟح ٔل ٔیَ ٥و َٗ ِس َو َؿ ٌُوا ُخ ُسو َزص ًَُِ ٥ل َی ا ِٟب َ ِیتٔ َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َوأَ ِػ َحاب ُ ُط َو َٗ ِس ا ِس َت٤َُ ٠وا ا ِٟب َ ِی َت ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟب ٔ

َو َس ََّ ٥َ ٠و ِس َل ُض ِ٥

امثعؿ نبایبہبیش،رجری نب دبعادیمحل،سیدی نبایبزاید،اجمدہ،رضحتدبعارلنمح نب وفصاؿ ےسرفاتیےہ ہک روسؽیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنبجہکمحتفایکوتںیمےن(اےنپدؽںیم)اہکہکآجںیمرضفر(ےئن)ڑپکےونہپںاگافردوھکیںاگہکروسؽیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ایک ایک رکےت ںیہ افر ریما رھگ راہتس ںیم اھت سپ ںیم ایگ وت ںیم ےنداھکی ہک روسؽ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس اخہن ہبعک ےس
ابرہرشتفیالےئآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکاسھتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکااحصبیھب ےھتسپبس ولگاخہنہبعک
ےکدرفازہےسےلرکمیطحکتےکہصحےسٹمچےئگافراےنپراسخرہبعکےساگلدیافرروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساؿےک
درایمؿںیمےھت۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجرینبدبعادیمحل،سیدینبایبزاید،اجمدہ،رضحتدبعارلنمحنبوفصاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
زتلمؾاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 133

ًیسي ب ٩یو٧ص٣ ،ثىي ،اب ٩ػباح٤ً ،زو ب ٩طٌیب
راوی ٣ :شسزٰ ،

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٤ُ ٟثىَّي بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّاحٔ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ٢كُٔ ُِت َِ ًَ ٍَ ٣بسٔ
َّ
اٟز ِ٩ٔ ٛ
اہللٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ٔج ِئ َ٨ا ُزب ُ َز ا ِل ََ ٌِ ٜب ٍٔ ُُِٗ ٠ت أَ ََل َت َت ٌَ َّوذُ َٗا ََ ٢ن ٌُوذُ بٔاہللٔ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ ث ُ ََّ ٣َ ٥ضي َحًي ا ِس َت ٥ََ ٠ا َِ ٟح َح َز َوأَ َٗ َا ٦بَي ِ َن ُّ
اب ٓ ََو َؿ ٍَ َػ ِس َر ُظ َو َو ِج َض ُط َوذ ٔ َرا ًَ ِیطٔ َو َِ َّٔ ٛیطٔ صَ ََ ٜذا َو َب َش َل ُض َ٤ا َب ِش ّلا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢صَ ََ ٜذا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َوا َِ ٟب ٔ

َو َس ََّ ٥َ ٠یٔ ٌَُِ٠طُ

دسمدٰ ،یسیع نب ویسن ،ینثم ،انب ابصح ،رمعف نب بیعش ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دبعاہلل (نب رمع) ےک اسھت وطاػ ایک بج مہ
ہبعکےکےھچیپآےئوتںیمےندبعاہللنبرمعےساہکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساہللےسانپہبلطںیہنرکےت؟اوھنںےناہکمہ
اہلل ےس منہج ےس انپہ بلط رکےت ںیہ۔ رھپ فہ ےئگ افر اج رک رجح اوسد وک وچام افر اخہن ہبعک افر رجح اوسد ےک درایمؿ ڑھکے وہ رک اانپ
ہنیس ،رہچہ ،دفونں اہھت افر ایلیھتہں اس رطح رںیھک افر اؿ وک الیھپای رھپ رفامای ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایس رطح
رکےتوہےئداھکیےہ
رافی  :دسمدٰ،یسیعنبویسن،ینثم،انبابصح،رمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
زتلمؾاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 134

راوی ً :بیساہلل ب٤ً ٩ز ب٣ ٩یسہ ،یحٌي ب ٩سٌیس ،سائب ب٤ً ٩ز ،حرضت ًبساہلل ب ٩سائب

س َة َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َّ
اٟشائ ُٔب بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ا ِِ ٤َ ٟدزُوم ٔ ُّی َح َّسثَىٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
ض َٓ ُی٘ٔی٤طُ ً ٔ َِ ٨س ُّ َّ َّ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط ک َ َ
اٟز َِّ ٩َ ٛأ ٟذی َیلٔی ا َِ ٟح َحزَ
اَ ٪ی ُ٘وزُ ابِ ًََ ٩بَّا ٕ ُ
اٟظٍ٘ٔ اٟثاَ ٔ ٟثٍٔ ٔ٤َّ ٣ا َیلٔی ُّ
ا ٪ی َُؼل يی َصا صُ َ٨ا ٓ ََی ُ٘و َُ ٢ن ٌَ ََِ ٓ ٥ی ُ٘ ُو٦
اب ٓ ََی ُ٘و ُُ َٟ ٢ط ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض أُِ٧بٔئ ُِت أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ٔ٤َّ ٣ا َیلٔی ا َِ ٟب َ

َٓ ُی َؼل يی
دیبع اہلل نب رمع نب رسیمہ ،ییحی نب دیعس ،اسبئ نب رمع ،رضحت دبعاہلل نب اسبئ ےس رفاتی ےہ ہک فہ دبعاہلل نب ابعس وک اچنیھک
رکےت ےھت(بجیک فہ انانیب وہ ےئگےھت) افر اؿ وک اخہنہبعک ےکدرفازے ےک رقبی رجح اوسد ےکاپس رسیتےوکےن ںیم ڑھکارک
دےتیےھتسپانبابعسےناؿےسوپاھچہکایکمتوکہییئاایایگےہہکاہیںروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامنززپےتھےھت؟ںیم
ےناہکاہںرھپانبابعسےنفاہںڑھکےوہرکامنززپیھ۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعنبرسیمہ،ییحینبدیعس،اسبئنبرمع،رضحتدبعاہللنباسبئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افصافررمفہاکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
افصافررمفہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 135

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا ،َٟہظا ٦ب ٩رعوہ ،اب ٩وہب٣ ،ا ،َٟہظا ،٦حرضت رعوہ ب ٩زبير

اٟسحٔ َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟصٔظَ ا ٔ ٦بِ ٔ٩
رع َو َة ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟصٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٌَ ٔ ٟائٔظَ ٍَ َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َحس ُ
ٔیث ِّ
اٟش ِّ ٩أَ َرأَیِتٔ َٗ ِو َ ٢اہللٔ َت ٌَال َی
ُِ

ا٤َ َٛ ٪ا َت ُ٘و ُ ٢کَاِ َ ٧ت ٓ َََل
إ ٔ َّ ٪اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َو َة َٔ ٩ِ ٣ط ٌَائ ٔز ٔاہللٔ ٓ ََ٤ا أَ َری ًَل َی أَ َح ٕس َط ِیئّا أَ ََِ ٪ل یَ َّل َّو َٖ بٔض ٔ َ٤ا َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ٍُ َ َّلَک َِ ٟو ک َ َ
و٨َ ٤َ ٔ ٟ ٪ا َة َوکَاِ َ ٧ت َ٨َ ٣اةُ َح ِذ َو ٗ َُسیِ ٕس َوکَاُ ٧وا
اح ًََِ ٠یطٔ أَ َِ ٪لَ َی َّل َّو َٖ بٔض ٔ َ٤ا إٔ٤َ َّ ٧ا أُِ٧زَِٔ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ٍُ ِٔی اْلِ َ ِن َؼارٔ کَاُ ٧وا یُض ٔ َُّ ٠
ُج ََ ٨
َی َت َ َّ
َ َٓأَِ٧زَ َ٢
و ٪أَ َِ ٪ی ُلو ُٓوا بَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ ِاْل ٔ ِس ََل َُ ٦سأَُٟوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
َح ُج َ
اہللُ َت ٌَال َی إ ٔ َّ ٪اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َو َة َٔ ٩ِ ٣ط ٌَائ ٔز ٔاہللٔ
یبنعق ،امکل،اشہؾ نبرعفہ ،انبفبہ ،امکل،اشہؾ ،رضحت رعفہ نبزج ،ےسرفاتی ےہہک بج ںیموھچاٹ اھت بت ںیم ےنزفہج
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرضحتاعہشئےسرعضایکاھتہکاراشددخافدنیےہہکافصافررمفہاہللیکاشنوینںںیمےسںیہ
سپوج صخشجحایرمعہرکےافراےکندرایمؿیعسہنرکےوتوکیئاضمہقئںیہناسےسںیمہیاتھجمسوہںہکارگوکیئصخشاؿےک
درایمؿ یعس ہن رکے وت اس رپ وکیئ انگہ ای انجتی ںیہن ےہ اس رپ رضحت اعہشئ ےن رفامای ارگ یہی ابت وہیت وت وج مت ہہک رےہ وہ وت

آتیرقآینویںوہیتہک افصفرمفہےکدرایمؿیعسہنرکےنںیموکیئانگہںیہنےہالصابتہیےہہکہیآتیااصنرےکقحںیم
انزؽ وہیئ یھت وا ہ فہ زامہن اجتیلہ ںیم انمت ےک فاےطس جح ایک رکےت ےھت افر انمت دقدی ےک اقملب اھت ہی ولگ افص ف رمفہ ےک
درایمؿیعسرکےنوکرباےتھجمسےھتبجاالسؾآای (افرہیولگاملسمؿوہےئگ)وتاوھنںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےس
اسےکابرےںیموساؽایکوتاہللاعتیلےنہیآتیانزؽرفامیئہکافصفرمفہاہللیکاشنوینںںیمےسںیہ
رافی  :یبنعق،امکل،اشہؾنبرعفہ،انبفبہ،امکل،اشہؾ،رضحترعفہنبزج ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
افصافررمفہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 136

راوی ٣ :شسز ،خاٟس بً ٩بساہلل ،اسٌ٤ی ،١ب ٩ابی خاٟس ،حرضت ًبساہلل ب ٩ابی اوِی

 ١بِ ُ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی أَ ِوَِی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

ض َٓ٘ٔی َِ ٌَ ٔ ٟ ١ب ٔس اہللٔ أَ َز َخ َ١
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ًِ َت ََ ٤ز ٓ ََل َ
ِٕ ا َِ٘ ٤َ ٟاَ ٔ ٦ر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َو َُ ٌَ ٣ط ََ ٩ِ ٣ی ِشتُرُ ُظ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
اٖ بٔا ِٟب َ ِیتٔ َو َػلَّی َخَ ٠
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِلَ ٌِ َٜب ٍَ َٗا ََ ٢لَ

دسمد،اخدلنبدبعاہلل،اامسلیع،نبایباخدل،رضحتدبعاہللنبایبافیفےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
بجرمعہایکوتاخہنہبعکاکوطاػایکافراقمؾاربامیہےکےھچیپدفرتعکامنززپیھافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاحصہبےنآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ریھگے ںیم ےل راھک اھت (ات ہک رشمنیک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وکیئ سگدن ہن اچنہپ ںیکس) رضحت
دبعاہللےسوپاھچایگہک(بجآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسرمعہاضقءےک ےیلرشتفی الےئ)وت ایکآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملساخہن
ہبعکےکادنرےئگےھت؟رفامایںیہن(ویکہکناسفتقکتفاہںتبرےھکوہےئےھت)
رافی  :دسمد،اخدلنبدبعاہلل،الیعمس،نبایباخدل،رضحتدبعاہللنبایبافیف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
افصافررمفہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :ت٤ی ٥ب٨٣ ٩تْص ،اسح ٙب ٩یوسَٕ ،شیَ ،اس٤اًی ١ب ٩ابی خاٟس ،حرضت ًبساہلل ب ٩اوِی رضي اہلل ً٨ہ

یَ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ٩
ٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َتٔ٤ی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟت ٔ ٔ
َش ْ
ْص أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩یُو ُس َ
أَبٔی أَ ِوَِی ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َزا َز ث ُ َّ ٥أَتَی اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َو َة ٓ ََش َعی بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َس ِب ٌّا ث ُ ََّ ٥حَ ََٙ ٠رأِ َسطُ
میمت نب متیظر ،ااحسؼ نب ویفس ،رشکی ،اامسلیع نب ایب اخدل ،رضحت دبعاہلل نب افیف ریض اہلل ہنع ےس یہی دحثی (دفرسی دنس
ےک اسھت) رمفی ےہ اںیمس ہی ااضہف ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افصء ف رمفہ رپ رشتفی الےئ افر اؿ ےک درایمؿ است
رمہبتیعسیکرھپرسڈنماای۔
رافی  :میمتنبمتیظر،اقحسنبویفس،رشکی،اامسلیعنبایباخدل،رضحتدبعاہللنبافیفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
افصافررمفہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :نٔیلی ،زہيرً ،لاء ب ٩سائبٛ ،ثير ب ٩ج٤ہا ٪سے روایت ےہ ٛہ ایَ طدؽ ےن ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا ًَ َلا ُئ بِ َُّ ٩
ا ٪أَ ََّ ٪ر ُج َّل َٗا َِ ٌَ ٔ ٟ ٢ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز بَي ِ َن اٟؼَّ َٔا
اٟشائ ٔٔب ًَ َِٛ ٩ثٔير ٔبِ ُٔ ٩ج َِ ٤ض َ

اض َی ِش ٌَ ِو ََٗ ٪ا َ ٢إ ٔ ِ ٪أَ ِٔ ٣ع َٓ َ٘ ِس َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َیا أَبَا ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤إنٔيی أَ َرا َک َت ِ٤شٔي َواُ ٨َّ ٟ
َی ِ٤شٔي َوإ ٔ ِ ٪أَ ِس ٍَ َٓ َ٘ ِس َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِش َعی َوأََ٧ا َط ِی ْذ َٛبٔي ْر
یف
بلی،زریہ،اطعءنباسبئ،،ریثنبحمہااؿےسرفاتیےہہکاکیصخشےندبعاہللنبرمعریضاہللہنعےساہکہکںیمداتھکیوہں

ہک مت افصء رمفہ ےکدرایمؿ ےتلچ وہ وا ہ دفرسے ولگ دفڑ رےہ ںیہ اںوہں ےن اہک ہک ارگ ںیم اتلچ وہں وت ںیم ےن روسؽ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس وک ےتلچ وہےئ یھب داھکی ےہ افر ارگ دفڑفں وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دفڑےت وہےئ یھب داھکی ےہ زین
ابںیموبڑاھوہاکچوہں(ذہلاریمےےیلانلچدرتسےہ)
یف
رافی  :بلی،زریہ،اطعءنباسبئ،،ریثنبحمہااؿےسرفاتیےہہکاکیصخشےندبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکجحاکاحؽ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ

روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکجحاکاحؽ

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س ،نٔیً ،١ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،ہظا ٦ب٤ً ٩ار ،س٠مَي ٪بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ٣ح٤س بارق رضي
اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َوًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َوصٔظَ ُا ٦بِ ُ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َو ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َِّ ٩ٔ ٤
اٟس َِ ٣ظ٘ٔیَّا ٔ٪
َّ
ْف بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ٢
َو ُربَّ َ٤ا َزا َز َب ٌِ ُـ ُض ًَِ ٥ل َی َب ٌِ ٕف ا َِ ٍَ ٤َ ٔ ٠ََٟواٟظ ِی َئ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َحات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
َز َخ ِ٨َ ٠ا ًَل َی َجابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٓ َ٤َّ ٠ا اَ ِ ٧ت َض ِی َ٨ا إَِٔ ٟیطٔ َسأ َ َ ٩ِ ًَ ٢ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦حًَّي اَ ِ ٧ت َهی إلٔ َ َّی َٓ ُُِ٘ ٠ت أََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّی بِ ُٔ ٩ح َشي ِ ٕن
َ
َّ
ُ
ُ
ِ
اب َٓ َ٘ا َ٢
َٓأص َِوی ب ٔ َی ٔسظ ٔ إلٔ َی َرأسٔي َٓ َ٨زَ ََ زٔ ِّری اْلِ َ ًِل َی ث ََّ٧ ٥زَ ََ زٔ ِّری اْلِ َ ِس َٔ َ ١ث ََّ ٥و َؿ ٍَ َُ ٔٛط بَي ِ َن ثَ ِسِ َ َّی َوأََ٧ا یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ُ ََُل َْ ٦ط ٌّ
َ َوأَص َِّل یَا ابِ َ ٩أَخٔی َس ِ٤َّ ًَ ١ا ٔطئ َِت ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُط َوص َُو أَ ًِ َِم َو َجا َئ َوٗ ُِت اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ َأِ ٦ی ن َٔشا َج ٍٕ َُ ٠ِ ٣ت ٔحّٔا ب ٔ َضا َی ٌِىٔي
َِ ٣ز َح ّبا ب ٔ َ
َّ
َطَٓاصَا إَِٔ ٟیطٔ ٔٔ ٩ِ ٣ػ َِزٔصَا ٓ ََؼلَّی ب ٔ َ٨ا َورٔ َزا ُؤ ُظ إلٔ َی َج ِ٨بٔطٔ ًَل َی ا ِِ ٔ٤ٟظ َح ٔب َٓ ُُِ٘ ٠ت
ثَ ِو ّبا ُّ٘ ََّٔ ٠٣ا کُ٤َ ٠ا َو َؿ ٌَ َضا ًَل َی َٜٔ٨ِ ٣بٔطٔ َر َج ٍَ َ َ
أَ ِخبٔرِنٔی ًَ َِ ٩ح َّح ٍٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ب ٔ َی ٔسظ ٔٓ ٌََ َ٘ َس تٔ ِش ٌّا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ْش
ََ َٜ ٣ث تٔ ِش ٍَ ٔسٔ٨ي َن َ ٥َِ ٟی ُح َّخ ث ُ َّ ٥أ ُ ِّذ َِٔ ٪ی ا٨َّ ٟا ٔ
اَشة ٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح ٌّاد َٓ َ٘س َٔ ٦ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٍَ ٨ب َ ْ
ض ِٔی ا َِ ٔ ٌَ ٟ
ِ
َُخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َٛثٔي ْر ک ُ ُُّ ٠ض َِ ٥ی َِ ٠تُ ٔ٤ص أَ َِ ٪یأ َت َّ ٥ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َی ٌِ َ ١َ ٤بِٔ ٔ٤ث ٔٔ٠٤َ ًَ ١طٔ ٓ َ َ
َخ ِج َ٨ا ٌََ ٣طُ َحًَّي أَ َت ِی َ٨ا ذَا ا ُِ ٟحَِ ٠ی ٍَٔٔ ٓ ََوََ ٟس ِت أَ ِس َ٤ا ُئ ب ٔ ُِ ٨ت ًُ َِ ٤ی ٕص َُ ٣ح ََّ ٤س بِ َ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ َٓأ َ ِر َسَِ ٠ت إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠و َ َ
رحمٔی ٓ ََؼلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی
ٕ أَ ِػ ََ٘ َٓ ٍُ ٨ا َ ٢اُِ َت ٔشلٔی َوا ِس َت ِذ ٔ َٔفی ب ٔ َث ِو ٕب َوأَ ِ ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٛ ٥َ ٠ی َ
ْصی ٔ ٩ِ ٣بَي ِ ٔن َی َسیِطٔ ٔ٩ِ ٣
ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ث ُ ََّ ٥رَ ٔ ٛب ا ِِ َ٘ ٟؼ َوا َئ َحًَّي إٔذَا ا ِس َت َو ِت بٔطٔ َ ٧ا َٗ ُت ُط ًَل َی ا ِٟب َ ِی َسا ٔ
ئ َٗا ََ ٢جاب ٔ ْز َ٧وَ ِز ُت إلٔ َی َِّ ٣س بَ َ ٔ
َ َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َرأٛبٕ َو َ٣ا ٕ
 ١ذََ ٔ ٟ
 ١ذََ ٔ ٟ
 ١ذََ ٔ ٟ
َ َو َٔ ٩ِ ٣خ ِٔٔ ٠طٔ ِٔ ٣ث ُ
َ َو ًَ َِ ٩ی َشارٔظ ٔ ِٔ ٣ث ُ
غ َو ًَ ِ ٩یَٔ٤یٔ٨طٔ ِٔ ٣ث ُ
َّ
َقآ َُ ٪وص َُو َی ٌِ ََ ٥ُ ٠تأِؤی َُ ٠ط ٓ ََ٤ا ًَ ١َ ٔ٤بٔطٔ َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ ًَ٨َ ٠ِ ٔ٤ا بٔطٔ َٓأ َ َص ََّ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َو َس ٥َ ٠بَي ِ َن أَهِ ُضزَٔ٧ا َو ًََِ ٠یطٔ یَ ِ٨ز ٔ ُ ٢ا ِِ ُ ٟ
َ َّ
ََ َوأَ َص َّ١
َِ ََل َ ٔ
َ ََل َ ٔ
یَ َ ٟ
َش َ
ََ َوا َِ ٠٤ُ ٟ
َ إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح َِ ٤س َواَ ٟ ٍَ ٤َ ٌِ ٨ِّ ٟ
ََ َٟب َّ ِی َ
یَ َ ٟ
َش َ
َ َٟب َّ ِی َ
اُ ٠ٟض ََّٟ ٥ب َّ ِی َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔاَّ ٟت ِوح ٔی ٔس َٟب َّ ِی َ
و ٪بٔطٔ َٓ ٥َِ ٠یَزُ َّز ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ط ِیئّا ُٔ ٨ِ ٣ط َوَٟز ٔ ََ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اض ب ٔ َض َذا َّأ ٟذی یُض ٔ َُّ ٠
اُ ٨َّ ٟ
َّ
َّ
َف َ١َ ٣
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ِ٠ب ٔ َی َت ُط َٗا ََ ٢جاب ٔ ْز َِ ٟش َ٨ا ٨ِ َ ٧ؤی إَٔل ا َِ ٟح َّخ َِ ٟش َ٨ا َن ٌِز ٔ ُٖ ا َِ ٤ِ ٌُ ٟز َة َحًي إٔذَا أَ َت ِی َ٨ا ا ِٟب َ ِی َت َُ ٌَ ٣ط ا ِس َتُّ ٥ََ ٠
اٟز َِ َ ٩َ ٛ

ُ
ّ
ََقأَ َو َّاتد ٔ ُذوا َٔ٘ ٣َ ٩ِ ٣ا ٔ ٦إٔبِ َزاص َٔیَ ٣ُ ٥ؼلًّی َٓ َح ٌَ َ ١ا َِ َ٘ ٤َ ٟا ٦بَ ِی َُ ٨ط َوبَي ِ َن
ثَ ََلثا َو ََ ٣شي أَ ِر َب ٌّا ث ََّ ٥ت َ٘ َّس َ ٦إلٔ َی ََ٘ ٣ا ٔ ٦إٔبِ َزاص َٔیَ َ ٓ ٥
َُک ُظ إ ٔ ََّل ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢سََ ِ ٠مَي ُ٪
ا ِٟب َ ِیتٔ َٗا ََ َ ََٓ ٢
ا ٪أَبٔی َی ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢ابِ ُ ٩نُٔ َِی َٕ ١وًُ ِث َ٤ا َُ ٪و ََل أَ ًُِ ٤َُ ٠ط ذ َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِ ُ
و ٪ث ُ َّ٥
اَف َ
َو ََل أَ ًُِ ٤َُ ٠ط إ ٔ ََّل َٗا َ ٢ک َ َ
َ
َقأ ِٔی اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن بٔ ُ٘ ِ ١ص َُو اہللُ أَ َح ْس َو ُٗ ِ ١یَا أَ ُّی َضا ا ُِ ٔ َ َٟ

رقأَ إ ٔ َّ ٪اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َو َة َٔ ٩ِ ٣ط ٌَائ ٔز ٔاہللٔ
َخ َد ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟب ٔ
َر َج ٍَ إلٔ َی ا ِٟب َ ِیتٔ ٓ ِ
اٟز ِ ٩َ ٛث ُ ََّ َ ٥
َاس َتُّ ٥ََ ٠
اب إلٔ َی اٟؼَّ َٔا َٓ َ٤َّ ٠ا َزَ٧ا ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ َٔا َ َ
ُ
َ
َ
َ َٟطُ َُ ٟط
َفق ٔ َی ًََِ ٠یطٔ َحًَّي َرأَی ا ِٟب َ ِی َت َٓ َٜب َّ َر اہللَ َو َو َّح َس ُظ َو َٗا َََ ٢ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّل اہللُ َو ِح َس ُظ َلَ َ ٔ
َشی َ
ِ َ ٧ب َسأ ب ٔ َ٤ا بَ َسأ اہللُ بٔطٔ ٓ ََب َسأ بٔاٟؼَّ َٔا َ َ
َّ
اب
َ َو َٟطُ ا َِ ٟح ُِ ٤س یُ ِحٌٔي َویُُ ٔ٤
ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
ْص ًَ ِب َس ُظ َو َصزَ َ ٦اْلِ َ ِحزَ َ
یت َوص َُو ًَل َی کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٗس ْٔیز ََل إ ٔ ََ ٟط إَٔل اہللُ َو ِح َس ُظ أََ ِ ٧حزَ َو ًِ َس ُظ َو َن َ َ
َ َو َٗا َِ ٣ٔ ٢ث ََ ١ص َذا ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت ث ُ ََّ٧ ٥زَ َ ٢إلٔ َی ا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َحًَّي إٔذَا ا ِن َؼب َِّت َٗ َس َ٣ا ُظ َر َِٔ ١َ ٣ی بَ ِل ٔ ٩ا َِ ٟوازٔی
َو ِح َس ُظ ث ُ ََّ ٥ز ًَا بَي ِ َن ذََ ٔ ٟ
اٖ ًَل َی ا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ
آَخ ا َّٟل َو ٔ
َحًَّي إٔذَا َػ ٌَ َس ََ ٣شي َحًَّي أَتَی ا ِِ ٤َ ٟز َو َة ٓ ََؼ ًََ ٍَ ٨ل َی ا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا َػ ًََ ٍَ ٨ل َی اٟؼَّ َٔا َحًَّي إٔذَا ک َ َ
اُ ٔ ٪

اَِ ٟ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٪ی َص َُ ٌَ ٣ط َص ِس ْی
َٗا َ ٢إنٔيی َِ ٟو ا ِس َت ِ٘ َبُِ ٠ت ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣زٔی َ٣ا ا ِس َت ِسبَ ِز ُت  ٥َِ ٟأَ ُس ِ ٙا َِ ٟض ِس َی َو ََ ٟح ٌَ ِ٠ت َُضا ًُ َِ ٤ز ّة ٓ ََ ٩ِ ٤ک َ َ
رسا َٗ ٍُ
ْصوا إ ٔ ََّل أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ ٩ِ ٣ک َ َ
َٓ ُِ ٠ی ِحَ ١ِ ٔ ٠و َِ ٟی ِح ٌََِ ٠ضا ًُ َِ ٤ز ّة َٓ َح َّ ١اُ ٨َّ ٟ
اُ ٌَ ٣َ ٪ط َص ِس ْی َٓ َ٘ َاَ ُ ٦
اض ک ُ ُُّ ٠ض َِ ٥و َٗ َّ ُ
ََّ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
بِ ُُ ٩ج ٌِ ُظ َٕ٘ َٓ ٥ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أٌََ ٔ ٟا ٔ٨َ ٣ا َص َذا أَ َِْ ِ ٔ ٟ ٦لبَ ٔس َٓظَ ب َ
َخی ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ز َخَِ ٠ت ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزةُ ِٔی ا َِ ٟح ِّخ صَ ََ ٜذا ََّ ٣ز َتي ِ ٔن ََل بَ ِْٔ ١لَبَسٔ أَبَ ٕس ََل بَ ِْٔ ١لَبَ ٔس أَبَ ٕس َٗا ََ ٢و َٗس ًََٔ ٦ل ٔ ٌّی َرض َٔي
أَ َػابٔ ٌَ ُط ِٔی اْلِ ُ ِ َ
اہللُ ًَ ُِ ٨ط ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی َ ٩ٔ ٤بٔبُ ِس ٔ ٪أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠و َج َس َٓاك ََٔ ٍَ ٤رض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٔ ٩ِ ٤َّ ٣ح ََّ ١وَٟب ٔ َش ِت ث َٔیا ّبا َػبٔی ِّا
َو ِاَ ٛت َحَِ ٠ت َٓأَََ ِ ٧
اًَ ٪ل ٔ ٌّی َی ُ٘و ُ ٢بٔا َِٔ ٌٟزا َٔ ٚذ َص ِب ُت إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
رک ًَل ٔ ٌّی ذََ ٔ ٟ
َ ًََِ ٠ی َضا َو َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ََ ٣ز ٔک ب ٔ َض َذا َٓ َ٘اَِ ٟت أَبٔی ََٓ َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّّ َ ٣ُ ٥َ ٠
َح ّطا ًَل َی َٓاك َِٔٔ ٍَ ٤ی اْلِ َ ِ٣ز ٔ َّأ ٟذی َػ َِ ٌَ ٨تطُ ُِ ٣ش َت ِٔت ٔ ّیا َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی َّأ ٟذی
َ
َ َ
َف ِؿ َت
رک ُت ذََ ٔ ٟ
ذ ََ
َُک ِت ًَ ُِ ٨ط َٓأ ِخب َ ِرتُ ُط أَنيی أَِ َ ِ ٧
َ ًََِ ٠ی َضا َٓ َ٘اَِ ٟت إ ٔ َّ ٪أبٔی أ ََ ٣زنٔی ب ٔ َض َذا َٓ َ٘ا ََ ٢ػ َس َٗ ِت َػ َس َٗ ِت َ٣اذَا َُِٗ ٠ت ح ٔي َن َ َ
ا َِ ٟح َّخ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َّ
ا٪
اُ ٠ٟض َّ ٥إنٔيی أُص ُّٔ ١ب ٔ َ٤ا أَ َص َّ ١بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٪َّ ٔ َّٓ ٢ع ٔ َی ا َِ ٟض ِس َی ٓ َََل َت ِحَٗ ١ِ ٔ ٠ا ََ ٢وک َ َ

ی َّأ ٟذی َٗس َٔ ٦بٔطٔ ًَل ٔ ٌّی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ََ ٩ٔ ٤و َّأ ٟذی أَتَی بٔطٔ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی َ٣ٔ ٍٔ٨ائ َ ٍّ َٓ َح َّ١
َج َ٤ا ًَ ٍُ ا َِ ٟض ِس ٔ
ا ٪یَ ِو ُ ٦اٟت َّ ِرو ٔ َی ٍٔ َو َو َّج ُضوا إلٔ َی ٔ٣ىّي
اُ ٌَ ٣َ ٪ط َص ِس ْی َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا ک َ َ
ْصوا إ ٔ ََّل أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ ٩ِ ٣ک َ َ
اُ ٨َّ ٟ
اض ک ُ ُُّ ٠ض َِ ٥و َٗ َّ ُ
َ
اٟؼ ِبحَ ث ُ ََّ َٜ ٣َ ٥ث
َفَ ٔ ٛب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼلَّی بٔٔ٤ىّي ُّ
ْص َوا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َوا ٌِٔ ٟظَ ا َئ َو ُّ
اٟو ِض َز َوا َِ ِ ٌَ ٟ
أ َص ُّ٠وا بٔا َِ ٟح ِّخ َ َ
َّٗ ٔ ٠یَل َحًَّي كَِ ٌََ ٠ت َّ
َ
اٟظ ُِ ٤ص َوأَ ََ ٣ز بٔ ُ٘ َّب ٍٕ َُ ٟط َٔ ٩ِ ٣ط ٌِز ٕٓ ُ ٔ
َرضبَ ِت ب ٔ ََ ٔ٤٨زة ٕ ٓ ََش َار َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََل َت ُظ ُّ

رقیِ ْع َت ِؼ َِٔ ٍُ ٨ی
رقیِ ْع أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واٗ ٔ ْ
ٕ ً ٔ َِ ٨س ا ِِ ٤َ ٟظ ٌَز ٔ ا َِ َ ٟ
َحا ٔ ٦بٔا ِ٤ُ ٟزِ َز٤َ َٛ ٍَٔٔ ٔ ٟا کَاِ َ ٧ت ُ َ
َُ
َ
ِبَ ِت َُ ٟط ب ٔ ََ ٔ٤٨زة ٕ َٓ َ٨زَ َ ٢ب ٔ َضا َحًَّي إٔذَا
رع َٓ ٍَ ٓ ََو َج َس ا َِّ ُ٘ ٟب ٍَ َٗ ِس ُ ٔ
ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٍٔ َٓأ َج َاز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّي أَتَی ََ
اض َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ز ٔ َ٣ائََ ٥ِ ُٜوأَ َِ ٣وا َل٥ِ ُٜ
َزاُ َِت اَّ ٟظ ُِ ٤ص أَ ََ ٣ز بٔا ِِ َ٘ ٟؼ َوا ٔ
َفَ ٔ ٛب َحًَّي أَتَی بَ ِل َ ٩ا َِ ٟوازٔی َٓ َد َل َب اَ ٨َّ ٟ
ئ َُ
َفحَِٔ ٠ت َُ ٟط َ َ
َح َ ٍٔ٣یَ ِو َٔ ٥ِ ُٜ٣ص َذا ِٔی َط ِضز ٔ َُ ٥ِ ٛص َذا ِٔی بَ َٔ ٠س َُ ٥ِ ٛص َذا أََلَ إ ٔ َّ ٪ک ُ ََّ ١ط ِی ٕئ ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣ز ٔا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یٍٔ َت ِح َت َٗ َسم َ َّی َِ ٣و ُؿو َْ
رح ْاِ ُ َٛ ٦
ًََِ ٠یَ َ ٥ِ ُٜ
یٌ ٍَ بِ ٔ٩
یٌ ٍَ و َٗا َُ ٢سََ ِ ٠مَي َُ ٪ز َُ ٦رب ٔ َ
َوز ٔ َ٣ا ُئ ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٍٔ َِ ٣و ُؿو ًَ ٍْ َوأَ َّو َُ ٢ز ٕ ٦أَ َؿ ٌُطُ ز ٔ َ٣ا ُؤَ٧ا َز َُٗ ٦ا َِ ًُ ٢ث َ٤ا َُ ٪ز ُ ٦ابِ َُ ٩رب ٔ َ

اِ ٣ُ ٪شتَرِ َؿ ٌّا ِٔی بَىٔي َس ٌِ ٕس َٓ َ٘ َت َِ ٠ت ُط ص َُذیِ َْ ١ورٔبَا ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٍٔ َِ ٣و ُؿو َْ
ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب و َٗا ََ ٢ب ٌِ ُف َص ُؤَلَ ٔ
ئکَ َ
ئ َّٓٔ ٥ِ َُّٜ٧أَ َخ ِذتُ ُ٤وصُ َّ٩بٔأ َ َ٣أٍَ٧
ض بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َُّٓٔ َّ ٧ط َِ ٣و ُؿو َْ ک ُ ُُّ ٠ط َّات ُ٘وا اہللَ ِٔی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َوأَ َّو ُ ٢رٔ ّبا أَ َؿ ٌُ ُط رٔبَاَ٧ا رٔبَا ًَبَّا ٔ

ُ
ُ َ
َ
ِ ّبا
رکصُوُ َ ٧ط َّٓ ٔ ِٔ ِ ٓ ٩َِ ٠ٌََ ٓ ٪
َاِبُوصُِ َ َّ٩
اہللٔ َوا ِس َت ِح َ٠ِ ٠ت َُِ ٥فُ ُو َج ُض َّ٩بََٔ ٍٔ ٤َ ٔ ٠اہللٔ َوإ ٔ ََّ ٪لَِ ٠ًَ ٥ِ ٜیضٔ َّ٩أ ََِ ٪ل یُوكٔئ ََِ ٩فُ ُ َط ٥ِ ٜأ َح ّسا َت ِ َ
َُي ِ َر ُ٣ب َ ِّر ٕح َو َُ ٟضَِ ٠ًَ َّ٩ی ٥ِ ُٜرٔزِ ُٗ ُضَ َّ٩وِ ٔ ٛش َوتُ ُض َّ٩بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
اب
وٖ َوإنٔيی َٗ ِس َت َز ُِ ٛت ٓ ٔی٣َ ٥ِ ُٜا َ ٩َِ ٟت ٔـ ُّ٠وا بَ ٌِ َس ُظ إ ٔ ِ ٪ا ًِ َت َؼ ِ٤ت ُِ ٥بٔطٔ َ ٔ ٛت َ
اٟشبَّابٍَٔ
َ َٗ ِس بَ ََّ ِِ ٠ت َوأَ َّزیِ َت َو َن َؼ ِح َت ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢بٔأ ُ ِػبُ ٌٔطٔ َّ
وَٗ ٪اُٟوا َن ِظ َض ُس أََ َّ ٧
وًَ ٪ىِّي ٓ ََ٤ا أَْمُتْن َٗائَٔ ُ٠
اہللٔ َوأَْمُتْن َِ ٣شئُوَ ُٟ

اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِط َض ِس َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِط َض ِس َّ
ض َّ
اُ ٠ٟض َِّ ٥
َی ِز َٓ ٌُ َضا إلٔ َی َّ
اٟو ِض َز ث ُ َّ٥
اٟش َ٤ا ٔ
اط َض ِس ث ُ َّ ٥أَ َّذ َ ٪ب ٔ ََل ْ ٢ث ُ َّ ٥أَ َٗ َاََ ٓ ٦ؼلَّی ُّ
ئ َو َی ُِٜ٨بُ َضا إلٔ َی ا٨َّ ٟا ٔ
َّ
ئ إلٔ َی
ٕ َٓ َح ٌَ َ ١بَ ِل ََ٧ ٩ا َٗتٔطٔ ا ِِ َ٘ ٟؼ َوا ٔ
ْص َو ٥َِ ٟی َُؼ ِّ١بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َط ِیئّا ث ُ ََّ ٥رَ ٔ ٛب ا ِِ َ٘ ٟؼ َوا َئ َحًَّي أَتَی ا ِِ ٤َ ٟوٗ ٔ َ
أَ َٗ َاََ ٓ ٦ؼلی ا َِ ِ ٌَ ٟ
َّ
َّ
ُخا ٔ
ْفةُ َّٗ ٔ ٠یَل
اٟؼَّ َ َ
ُغبَ ِت اٟظ ُِ ٤ص َو َذصَ َب ِت اُّ ٟؼ ِ َ
ت َو َج ٌَ ََ ١ح ِب َ ١ا ِ٤ُ ٟظَ اة ٔبَي ِ َن َی َسیِطٔ َٓا ِس َت ِ٘ َب َ ١ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٥َِ ٠َٓ ٍَ ٠یزَ َِ ٢واّٗٔٔا َحًي َ َ
ئ اٟزِّ ََ ٣اَ ٦حًَّي إ ٔ َّ٪
َق ُؾ َوأَ ِر َز َٖ أ ُ َسا ََ ٍَ ٣خ ُِ َٔ ٠ط ٓ ََس َٓ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِس َط َِ َ٘ ٠ِ ٔ ٟ َٙ ٨ؼ َوا ٔ
ح ٔي َن ُ َ
َاب ا ِِ ُ ٟ
اض َّ
یب َِ ٣ورٔ َک َر ِحٔ٠طٔ َوص َُو َی ُ٘و ُ ٢ب ٔ َی ٔسظ ٔ ا ُِ ٟی ِ٤ى َي ا َّ
اض ک ُ َّ٤َ ٠ا أَتَی َح ِب َّل ٔ٩ِ ٣
َرأِ َس َضا َُ ٟی ٔؼ ُ
اٟشٜٔی َ ٍَ ٨أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
ٟشٜٔی َ ٍَ ٨أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
ئ بٔأَذَا َٕ ٪واح ٔ ٕس َوإ ٔ َٗا ََ ٣تي ِ ٔن َٗا َ٢
ا ِٔ ٟح َبا ٔ ٢أَ ِرخَی ََ ٟضا َّٗ ٔ ٠یَل َحًَّي َت ِؼ ٌَ َس َحًَّي أَتَی ا ِ٤ُ ٟز ِ َزَ َٓ ٍَ َٔ ٔ ٟح َ ٍَ ٤بَي ِ َن ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َوا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
اؿ َل َح ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّي كَ َ ٍَ ٠ا ِِ َٔ ٟحزُ ٓ ََؼلَّی ا ِِ َٔ ٟح َز
ًُ ِث َ٤ا َُ ٪و ٥َِ ٟی َُشبِّحِ بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َط ِیئّا ث ُ ََّّ ٥ات َٔ ُ٘وا ث ُ َِّ ٥
َّ
َّ
َفق ٔ َی ًََِ ٠یطٔ َٗا َ٢
اٟؼ ِبحُ َٗا َُ ٢سََ ِ ٠مَي ُ ٪بَٔ ٔ ٨سا ٕئ َوإ ٔ َٗا َ ٍٕ ٣ث ُ َّ ٥ات َٔ ُ٘وا ث ُ ََّ ٥رَ ٔ ٛب ا ِِ َ٘ ٟؼ َوا َئ َحًي أَتَی ا ِِ ٤َ ٟظ ٌَ َز ا َِ َ ٟ
ح ٔي َن َت َبي َّ َن َٟطُ ُّ
َح َاَ َ ٦
َّ
َّ
ْف ٔج ًّسا ث ُ ََّ ٥ز َٓ ٍَ
ًُ ِث َ٤ا َُ ٪و ُسََ ِ ٠مَي َُٓ ٪ا ِس َت ِ٘ َب َ ١ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ َٓ ٍَ ٠حَ ٔ٤س اہللَ َو َٛب َّ َر ُظ َو َصُ ٠َ ٠ط َزا َز ًُ ِث َ٤ا َُ ٪و َو َّح َس ُظ ََٓ ٥َِ ٠یزَ َِ ٢واّٗٔٔا َحًي أَ ِس َ َ
اَ ٪ر ُج َّل َح َش ََّ ٩
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠ب َ ١أَ َِ ٪ت ِلَّ ٍَ ُ٠
اٟظ ٌِز ٔأَبِ َی َف
اٟظ ُِ ٤ص َوأَ ِر َز َٖ ا َِِ ٟٔـ َ ١بِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض َوک َ َ
 ١یَ ُِ ٨وزُ إَِٔ ٟیضََٔ ٓ َّ٩و َؿ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اٟو ٌُ ُ ٩یَ ِحز ٔ َ
َوس ّٔمَي َٓ َ٤َّ ٠ا َز َٓ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٣َ ٥َ ٠ز ُّ
یََ ٓ ٩لٔ َٔ ٙا َِِ ٟٔـ ُ

َ ١و ِج َض ُط إلٔ َی ِّ
َخ َو َح َّو ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟظ ِِّ ٙاْل َ ٔ
ِص َٖ ا َِِ ٟٔـ ُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َس ُظ ًَل َی َو ِجطٔ ا َِِ ٟٔـ َٔ ١و َ َ
َّ
َ ١و ِج َض ُط إلٔ َی ِّ
َی َس ُظ إلٔ َی ِّ
اَّٟط َیٙ
سا ٓ َََح َ
َّک َّٗ ٔ ٠یَل ث ُ ََّ ٥سَ ٠
اٟظ ِِّ ٙاْل َ ٔ
اٟظ ِِّ ٙاْل َ ٔ
ِص َٖ ا َِِ ٟٔـ ُ
ََ َّ ٔ
َخ َو َ َ
َخ َی ُِ ٨وزُ َحًي أَتَی َُ ٣ح ِّ ّ
َّ
َّ
ُ
َّ َ
َف َ٣اصَا بٔ َش ِب ٍٔ َح َؼ َیا ٕ
ت یَُٜبِّرُ َ ٍَ ٣کُِّ١
ا ُِ ٟو ِس َلي َّأ ٟذی یُ ِ ٔ
ُخ ُج َ
َ إلٔ َی ا َِ ٟح َِ ٤زة ٔ ا ِلٜبِرَی َحًي أتَی ا َِ ٟح َِ ٤ز َة أًٟي ً ٔ َِ ٨س اٟظ َح َزة ٔ َ َ
ُ
َح َؼاة ٕ َٔ ٨ِ ٣ضا بِٔ ٔ٤ث َٔ ١ح َصي ا َِ ٟد ِذ ٔ
َح
ْص َٖ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی ا ِٔ َ ٨ِ ٤َ ٟ
َح َٓ ََ َ ٨
َفمَی ٔ ٩ِ ٣بَ ِل ٔ ٩ا َِ ٟوازٔی ث َّ ٥ا ِن َ َ
ٖ ََ

َش َُ ٛط ِٔی َص ِسیٔطٔ ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز ٔ ٩ِ ٣کُ ِّ١بَ َس ٍٕ َ ٧ب ٔ َب ِـ ٌَ ٍٕ َٓ ُح ٌَِٔ ٠ت ِٔی ٗ ٔ ِسرٕ
َح َ٣ا َُب َ َر َی ُ٘و ُ٣َ ٢ا بَِ ٔ َی َوأَ ِ َ
ب ٔ َی ٔسظ ٔثَ ََلثّا َو ٔس ِّتي َن َوأَ ََ ٣ز ًًَّ ٔ ٠یا َٓ ََ َ ٨
َشبَا َٔ ٣َ ٩ِ ٣زٗ ٔ َضا َٗا َُ ٢سََ ِ ٠مَي ُ ٪ث ُ ََّ ٥رَ ٔ ٛب ث ُ َّ ٥أَٓ َ
َاق َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی ا ِٟب َ ِیتٔ
ٓ َُلب ٔ َد ِت َٓأ َ َ َلَک ِٔ َٟ ٩ِ ٣حَ ٔ٤ضا َو َ ٔ
وًَ ٪ل َی َز ِ٣زَ ََ٘ َٓ ٦ا َ ٢اِ٧زًُٔوا بَىٔي ًَ ِب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب ََِٓ ٠و ََل أَ َِ ٪ی َِِ ٔ ٠ب٥ِ ُٜ
ٓ ََؼلَّی ب ٔ َُّ ٍَ َّٜ ٤
اٟو ِض َز ث ُ َّ ٥أَتَی بَىٔي ًَ ِب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َوص َُِ ٥ی ِش ُ٘ َ
اض ًَل َی ٔس َ٘ایَتٔ٨َ َٟ ٥ِ ُٜزَ ًِ ُت َ٨َ َٓ ٥ِ ٌَُٜ ٣ا َوُٟو ُظ َز ِّ ٟوا ٓ َ ٔ
َْش َب ٔ٨ِ ٣طُ
اُ ٨َّ ٟ

یف
دبعاہللنبدمحم بلی،امثعؿنبایبہبیش،اشہؾنبامعر،امیلسؿنبدبعارلنمح،رضحتدمحمابرقریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکی
دہعف مہ اجرب نب دبعاہلل ریض اہللہنع ےکاپس ےئگ بج مہ اؿ ےک اپس ےچنہپ وت اوھنں ےن وپاھچ ہک وکؿ وکؿ ےہ؟ ہی انانیب ےھت اس
ےیلوساؽایک)اہیںکتہکریمیابریآیئ۔ںیمےناہکںیمدمحمنبیلعنبنیسحوہں،سپاوھنںےنریمےرسرپاہھتریھپاافر
ریماافرپاکدانمااھٹایرھپےچیناکدانمااھٹایافراانپاہھتریمیدفونںاھچویتںےکدرایمؿراھکاؿدونںںیموجاؿڑلاکاھتافررفامای
وک وکوخیشوہ۔وتاےنپولوگںںیمآایاےےجیتھبوجریتایج اچےہوپھچوتںیمےناؿےس وساالتےیک فہانانیبےھتبج امنزاکفتق
آایوتاکیڑپکاافڑھرکڑھکےوہےئوجاسدقروھچاٹاھتہکاکیدنکےھرپڈاےتلوتدفرسادنکاھلھکاجاتآرخاکراسڑپکےوکرھک
رکامنززپاھیئافراؿیکاچدررباربںیماکیاپتیئرپریھکیھت(امنزےسرفاتغےکدعب)ںیمےناؿےساہکہکےھجمروسؽیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےک جح اک اوصؽ یئاےیئ۔ اوھنں ےن اہھت ےک ااشرہ ےس ون اک دعد التبای افر رفامای ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی
ہبیطںیموناسؽکترےہرگمجحںیہنرفامایاسےکدعبدوسںیاسؽولوگںںیماالعؿرکدایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسجح
وکاجےنفاےلںیہ۔ہینسرکتہبےسولگدمہنیںیمآرکعمجوہےئگاؿںیمےسرہاکییکہیوخاشہیھتہکفہروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسیکریپفیرکےافروجلمعآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن ایکفیہلمعوخدیھبرکےسپروسؽیلصاہللہیلعفآہل
فملس (جح ےک ارادہ ےس دمہنی ےس ےلکن) مہ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت بج مہ ذفاہفیلحل ںیم ےچنہپ وت اامسء تنب
سیمع ےکاہں دمحم نب ایبرکب یک دیپاش وہیئ اوھنں ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس ولعمؾ رکفاایہک اب ںیم ایک رکفں؟
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایلسغرکےکڑپکےاکاکیوگنلٹابدنھےلافرارحاؾابدنھرھپروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن(ذفاہفیلحلیکدجسمںیم)امنززپیھ۔اسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوصقاءافینٹنرپوساروہےئ۔بجآپیلصاہللہیلع

فآہلفملسیکافینٹندیباءےکدیماؿرپڑھکیوہیئوتاجربےتہکںیہہکںیمےنداھکیاہجںکتریمیاگنہاجیتیھت۔آپیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےکداںیئابںیئآےگےھچیپدیپؽافروسارفںاکموجؾاھتافرروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسامہرےدرایمؿںیمےھت۔آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسرقآؿانزؽوہاتاجاتاھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسےکینعمےتھجمسےھتافرمہولگوتفیہاکؾرکےت
ےھت وج آپ یلص ا ہللہیلع فآہل فملس رکےت ےھتآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اکپر رک کیبل اہک۔ ینعی ںیم احرض وہں ریتی دختم
ںیم اے اہلل ںیم احرض وہں ریتی دختم ںیم۔ ریتا وکیئ رشکی ںیہن۔ احرض وہں ںیم ریتی دختم ںیم بس رعتفی افر تمعن
ریتے یہ ےیل ےہ افر تنطلس یھب ریتی یہ ےہ افر ریتا وکیئ رشکی ںیہن۔ افر ولوگں ےن یھب ایس رطح کیبل یہک سج رطح
دفرسفں ےن کیبل یہک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک عنم ہن رفامای افر آپ اینپ کیبل ےتہک رےہ اجرب ےتہک ںیہ ہک مہ ےن
رصػ جح یک تین یک یھت افر مہ (اایؾ جح ںیم) رمعہ وک ںیہن اجےتن ےھت اہیں کت ہک مہ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک اسھت تیب
اہلل رپ آےئ ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رجح اوسد وک وبہس دای رھپ نیت ریھپفں ںیم رلم ایک افر اچر ریھپفں ںیم ومعمیل اچؽ
ےسےلچ رھپآےگاقمؾاربامیہ یکرطػڑبےھافرہی آتیزپیھفالنجدفا نماقمؾ اربامیہ یلصمینعی اقمؾاربامیہ وکامنز زپےنھ یک
ہگجانبؤاقمؾاربامیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکافرہبعکےکدرایمؿںیماھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفروتعکںمیں ُقلْ
ُ
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آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرجحاوسدےکاپسرشتفیالےئافراسوکوبہسدایاسےکدعبدجسمےکدرفازےےسوکہافصیکرطػ
نِم
ےلکن بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افص ےک رقبی ےچنہپ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی آتی زپیھ ِإ َّؿ ال َّطفَاا َفالْم َ ْر َف َة ْ

ّللَّ ینعی افص رمفہ اہلل یک اشنوینں ںیم ےس دف اشناینں ںیہ رشفع رکےت ںیہ مہ یعس وک اس اہپڑ ےس سج اک انؾ ےلہپ اہلل ےن ایل وت
َصعَا ِائ ِا ِ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےسیعسرشفعیک افرآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس اسرپ ڑچھےئگاہیںکتہکاخہنہبعکوکدھکیایل سپ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناہللیکریبکتیہکافراسیکوتدیحایبؿیکافررفامایوکیئوبعمدںیہنوساےئاہللےکفہاہنتےہاسوکیئ
رشکی ںیہن ایس یک ابداشیہ ےہ افر رعتفی ایس وک یتجس ےہ فیہ زدنیگ د ات ےہ افر فیہ ومت د ات ےہ افر فہ رہ زیچ رپ وپری دقرت
راتھک ےہ وکیئ وبعمد ربقح ںیہن وساےئ اس ےک افر فہ االیک ےہ اس ےن اانپ فدعہ وپرا رک داھکای افر اےنپ دنبے (دمحم) یک دمد یک افر
اکرففں ےک رگفوہں وک تسکش ےس انکمہر ایک۔ افر ہی اکؾ نت اہنت ایک۔ رھپ اس ےکدرایمؿ ںیم داع یک افر ایہن املکت وک درہاای۔ اس
ےک دعب رمفہ اجےن ےک ےیل اہپڑ ےس ارت آےئ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دقؾ بیشن ںیم ےچنہپ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسفادیےکادنردفڑرکےلچ۔بجبیشنےسلکنرکافرپڑچےنھےگلوتومعمیلاچؽےسےلچاہیںکتہکرمفہرپآےئافرفاہں
یھبااسییہایکاسیجہکافصرپایکاھترھپبجآرخاکریھپارمفہرپمتخوہاوترفامایارگےھجمےلہپفہاحؽولعمؾوہاتوجدعبوکولعمؾوہاوتںیم
اےنپاسھتدہیہنالاتافر جح ےکدبہلرمعہرکات نکیلمتںیم ےسسجےکاپسدہیہنوہفہارحاؾوھکؽڈاےلافرجحوکرمعہ ںیمدبؽ

دے بس ولوگں ےن ارحاؾ وھکؽ ڈاال افر ابؽ رتکفاےئ رگم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افر سج ےک اسھت دہی یھت اس
ےن ارحاؾ ںیہن وھکال۔ رساہق نب مثعج ڑھکے وہےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس (جح وک رمعہ ںیم دبؽ دےنی اک
مکح)ایساسؽےکےیلےہای ہشیمہےکےیل؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیاہھتیکاایلگنںدفرسےاہھتیکاویلگنںںیمڈاؽ
رکرفامایدفرمہبترمعہجحںیمرشکیوہایگ۔ںیہنہکلبہشیمہےکےیل۔رافیےتہکںیہہکرضحتیلعنمیےسروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےکافٹنےلرکآےئوتداھکیہکرضحتافہمطےنارحاؾوھکؽڈاالےہافرفہرنیگنڑپکےےنہپوہےئںیہافررسہماگل
راھکےہرضحتیلعریضاہللےناسوکلعفرکنمایخؽایکافروپاھچںیھمتااسیرکےنےکےیلسکےنمکحدای؟اوھنںےنوجابدای
ہکریمےفادل(دمحمیلص اہللہیلعفملس)ےنرضحتاجربےناہکہکرضحتیلعرعاؼںیمےتہکےھتہکںیمافہمطیکاکشتیرکےنیک
رغضےسروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسایگہکاوھنںےنااسیایکےہافربجںیمےنعنمایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
اکانؾےنیلیگل۔روسؽیلصاہللہیلع فآہلفملسےنرفامای۔چس یتہںیہرھپوپاھچمتےنارحاؾابدنےتھفتقایکتینیکیھت؟رضحتیلع
ےن اہک ںیم ےن ہی تینیک یھت ہک اے اہلل ںیم اسزیچ اک ارحاؾ ابدناتھ وہں سج زیچ اک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن ارحاؾ
ابدناھےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامای۔ریمےاسھتوتدہیےہسپابارحاؾہنوھکانلاجربےناہکوتروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسدہیےکےنتجاجونردمہنیےسالےئےھتافرےنتجیلعریضاہللنمیےسالےئےھتبسالمرکوسوہےئسپبسولوگں
ےن ارحاؾ وھکؽ ڈاال افر ابؽ رتکفاےئ رگم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افر نج ےک اسھت دہی یھت اوھنں ےن ارحاؾ ںیہن
وھکال۔ بج ویؾ اہیوفہی وہا (ینعی ذی اہجحل یک آ ںیںی اترخی وہیئ) وت بس ولگ ینم یک رطػ وتمہج وہےئ افر جح اک ارحاؾ ابدناھ وت
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوساروہےئافرٰینمچنہپرکرہظف رصعیکافررغمبفاشعءیکامنززپیھرھپدفرسےدؿرجفیکامنز
زپھرکوھتڑیدریرہھٹےاہیںکتہکآاتفبلکنآای۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہمیخاگلےناکمکحایکوجابولںاکانبوہااھت۔
فادیرمنہںیم(ہیرحؾیکدحےہ)رھپروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسینم ےسرعافتیکرطػےلچافررقشیوکاسابتاکنیقیاھت
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسزمدہفلںیمرعشمرحاؾےکاپسرہھٹںیےگاسیجہکفہزامہناجتیلہںیمایکرکےتےھتآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسرہھٹےںیہنہکلبآےگڑبھےئگاہیںکتہکرعافتںیمےچنہپوتداھکی ہکفادیرمنہںیم ہبایترےہآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملساسںیمارتےبجآاتفبڈلھایگوتوصقاء(افینٹناکانؾ)وکالےناکمکحرفامایاسرپاپالؿاسکایگ۔آپیلصاہللہیلع
ت
فآہل فملس اس رپ وسار وہےئ اہیں کت ہک فادی ےک ادنر آےئ افر ولوگں ےک اسےنم ہبطخ دای۔ رفامای مھااری اجںین افر امؽ مت رپ
رحاؾںیہاسیجہکاسرہشںیماسمہبہںیمآجاکدؿرحتمفاالےہونسآجزامہناجتیلہیکرہابتریمےدقومںےلتاپامؽوہیئگ
ےہ افر زامین اجتیلہ ےک بس وخؿ اعمػ رکدی ےئگ افر بس ےس الہپ وخؿ وج ںیم اعمػ رکات وہں فہ ریعبہ نب ااحلرث نب
دبعابلطمل اک وخؿ ےہ۔ وج ینب دعس اک اکی دفدھ اتیپ ہچب اھت افر سج وک ہلیبق ذہلی ےک ولوگں ےن لتق رک ڈاال اھت افر ےنتج وسد زامہن

اجتیلہ ےک ےھت بس وموقػ وہےئ افر الہپ وسد وج ںیم اعمػ رکات وہں فہ ریمے اچچ (ابعس نب دبعابلطمل) اک وسد ےہ ویکہکن
اب وسد متخ وہ اکچ ےہ افر وعروتں ےک ابرے ںیم اہلل ےس ڈرف (ینعی اؿ یک قح  یفل ہن رکف) ویکہکن مت ےن ا وک اہلل یک اامؿ ےک اسھت
ت
ت
اےنپہضبقںیمایلےہافراہللےکمکحےسمتےناؿیکرشاگموہںوکاےنپافرپالحؽایکےہافراؿرپ مھااراہیقحےہہکفہ مھاارے
ت
رتسب رپ یسک وک ہن آےن دںی سج وک مت اندنسپ رکےت وہ (ینعی مھااری رمیض ف ااجزت ےک ریغب یسک وک رھگ ںیم ہن آےن دںی) ارگ فہ ااسی
رکںیوتاؿوکامرفرگماسرطحہکہناؿیکڈہیوٹےٹافرہنوکیئزمخآےئافرمترپاؿاکقحہیےہہکاؿوکد ںورےکاطم قاھکان
ڑپکا دف افر ںیم مت ںیم فہ زیچ وھچ ڑ رک اج راہ وہں ہک ارگ مت اس وک ڑکپے روہ ےگ وت یھبک ہاراہ ہن وہ ےگ افر فہ ےہ اہلل یک اتکب افر
ایقتمےکدؿمتےسریمےقلعتموپاھچاجےئاگ(ہکمتکتاہللاککیھٹکیھٹاغیپؾاچنہپایایںیہن)وتیئاؤمتایکوہکےگ؟اسرپبس
ولگوبؽاےھٹہکمہوگایہدےتیںیہ ہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہکتاہللاکاغیپؾاچنہپدایافراساکقحادارکدایافرتحیصن
یک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناتشگناہشدتوکآامسؿیکرطػااھٹایافررھپولوگںیکرطػاکھجرکرفامای۔اہللوتوگاہرہ،اہلل
وگاہرہ،اےاہللوگاہرہ،رھپ رضحتالبؽےناذاؿدیافرریبکتیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرہظیک امنززپیھرھپریبکتیہک
افررصعیکامنززپیھافراؿدفونںےکدرایمؿھچکںیہنزپاھرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوصقاءرپوساروہےئافررعافتےک
دیماؿںیمآےئ وتاینپ افینٹن اکٹیپرھتپفںیک رطػایک افرلبجاشمةوک(اکیہگج اکانؾ)اےنپاسےنمراھکافرہلبقیک رطػرخ
ایک افر اشؾ کت رہھٹے رےہ اہیں کت ہک آاتفب ڈفےنب ےک رقبی وہ ایگ افر وھتڑی زردی مک وہیئگ بج وسرج رغفب وہ ایگ وت
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپےھچیپااسہموکاھٹبایافررعافتےسزمدہفلیکرطػولےٹافرافٹنیکابگ گنیکاہیںکت
ہکااکسرساپالؿےکرسےےسآاگلافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسولوگںوکداےنہاہھتےسااشرہرکےتاجےتےھتہکآہتسہ )ول،
اےولوگآہتسہ)ول،اےولوگبجیسکدنلبیرپ آےتوتافٹنیکابگذراڈیلیھرکدےتی اتہکفہڑچھ اجےئاہیںکت ہکآپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملسزمدہفل ںیمآےئگآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فاہں رغمب افر اشعء وکعمج ایک اکی اذاؿ افر دف ریبکتفں ےک
اسھت امثعؿ رافی ےن اہک ہک دفونں امنزفں ےک چیب ںیم ھچک ہن زپاھ رھپآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملسٹیل ےئگ اہیں کت ہک رجف ولطع
وہیئگبجاؿرپرجفلھکیئگ بترجفیکامنززپیھامیلسؿےناہکاذاؿااقتمےکاسھت(اےکسدعبےکومضمؿرپبسرافیقفتم
ںیہ)ہکرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوساروہےئگوصقاءرپاہیںکتہکرعشمرحاؾ ںیمآےئافراسرپڑچےھ امثعؿافرامیلسؿ
ےن اہک ہک آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن ہلبق یک رطػ رخ ایک اہللیک دمحایبؿیک افر ریبکت یہک افر امثعؿ ےن ہی ااضہف ایک ہک ایکس وت
دیح ایبؿ یک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فںیہ رہھٹے رےہ اہیں کت ہک وخب رفینش وہیئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
وسرجےنلکن ےسےلہپفاہںےسرفاہنوہےئافراےنپےھچیپلضفنبابعسوکاھٹبایلضفوخترورتافراےھچابولںفاےلےھتبجآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسفاہںےسرفاہنوہےئوتوعرںیتوہدفںںیمیھٹیبںیھتلضفاؿوعروتںیکرطػدےنھکیےگلروسؽیلصاہلل

ہیلعفآہلفملسےناانپاہھتلضفےکہنمرپرھکدایافرلضفےناانپہنمدفرسیرطػرکایلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنادرھاہھت
راھک اںوہں ےن دفرسی رطػ ہنم ریھپ ایل افر دےتھکی رےہ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فادی رسحم ںیم چنہپ آےئ بج
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسفاہںےچنہپوت اینپوساریوکوھتڑیےسرحتکدی(ینعیزیتالچای)رھپدفرسےچیبفاےلراہتسےسےلچوج
رمجہہبقعرپےلاجاتےہاہیںکتہکاسرمجہےکاپسآےئوجدرتخےکاپسےہرھپاسرپاسترکنکایںامرںیافررہرکنکیرپ
ریبکتاہکافررہرکنکیایسییھتےسجایلگنںیمرھکرکےتکنیھپںیہنکیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفادیےکادنرےسرکنکایںامرںی
رھپفاہں ےسولٹرکاےنپرحن رکےنیک ہگجآےئافر اےنپ اہھتےس رتھٹسی افوٹنں یکرحنیکافرابیقےکفاےطسرضحت یلعریضاہلل
ہنعوک مکحرفامایسپرضحت یلعریضاہللہنع ےنابیقافوٹنںوک رحنایک افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےناینپدہی ںیمرضحت یلع
ریضاہللہنعوکرشکیایکرھپمکحایکرہافٹنںیمےس اکی اکیاپرہچوگتشےنیلاکفہ بساپرےچدگیںیم اکپےئ ےئگآپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افر رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن ا وک اھکای افر ااکن وشراب ایپ امیلسؿ ےن اہک ہک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
وساروہےئتیباہللیکرطػےلچ افر ہکمںیم رہظیکامنز زپیھاےکس دعبینبدبعابلطمل ےکاپسآےئ اس احؽںیم ہک فہززمؾ اک
اپین الپ رےہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے ینب دبعابلطمل اپین وچنیھک ارگ ےھجم اس ابت اک وخػ ہن وہات ہک ولگ
اہمترے اپین الپےن رپ ںیہمت ولغمب رکںیل ےگ وت ںیم یھب اہمترےاسھت اپین اتچنیھک اںوہں ےن اکی ڈفؽ چنیھک رک آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسیکرطػڑباھایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسںیمےساپینایپ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،لیفن،امثعؿنبایبہبیش،اشہؾنبامعر،امیلسؿنبدبعارلنمح،رضحتدمحمابرقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکجحاکاحؽ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 140

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ،س٠مَي ،٪اح٤س ب ٩ح٨بً ،١بساٟوہاب ،جٌْف ب٣ ٩ح٤س ،حرضت ا٣ا ٦بارق رضي اہلل ً٨ہ

اب َّ
اٟث َ٘ف ُّٔی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٍَ ٤ََ ٠ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي َُ ٪ی ٌِىٔي ابِ َ ٩ب ٔ ََل ٕ ٢ح و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
ْص بٔأَذَا َٕ ٪واح ٔ ٕس بٔ ٌَ َز َٓ ٍَ
ْف بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی ُّ
ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َواح ْٔس ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
اٟو ِض َز َوا َِ ِ ٌَ ٟ
َو ٥َِ ٟی َُشبِّحِ بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َوإ ٔ َٗا ََ ٣تي ِ ٔن َو َػلَّی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َوا ٌِٔ ٟظَ ا َئ ب ٔ َح ِ ٍٕ ٤بٔأَذَا َٕ ٪واح ٔ ٕس َوإ ٔ َٗا ََ ٣تي ِ ٔن َو َ ٥ِ ٟی َُشبِّحِ بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز
ٔیث أَ ِس ََ ٨س ُظ َحات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َِٔ ١ی ا َِ ٟحسٔیثٔ َّ
َص َذا ا َِ ٟحس ُ
اٟلؤی َٔ ١و َوآ َََ ٙحات َٔ ٥بِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ًََ ١ل َی إ ٔ ِس َ٨از ٔظ ٔ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی

ْف ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕإ ٔ ََّل أَُ َّ ٧ط َٗا َََ ٓ ٢ؼلَّی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َوا َِ ٌَ ٟت َ ٍَ ٤بٔأَذَا َٕ ٪وإ ٔ َٗا ٍَٕ ٣
ا ُِ ٟح ٌِف ُّٔی ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٕ
دبع اہلل نب ہملسم ،امیلسؿ ،ادمح نب لبنح ،دبعاولاہب ،رفعج نب دمحم ،رضحت اامؾ ابرق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہظ افر رصع رعافت ںیم اکی یہ اذاؿ ےس زپںیھ افر اےکن درایمؿ ےک لفن ںیہن زپےھ نکیل ریبکتںی دف
رںیتعک ایس رطح رغمب ف اشعء وک زمدہفل ںیم اکی اذاؿ افر دف ااقتم ےس زپاھ افر اےکن درایمؿ وکیئ لفن امنز ںیہن زپیھ اامؾ
اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس رفاتی وک احمت نب اامسلیع ےن وطلی دحثی ںیم دنسما رفاتی ایک ےہ سج رپ دمحم نب یلع یفعج ےن ربفاتی
رفعجوباہطسفادل(دمحم نبیلع)رضحتاجربےسرفاتیرکےتوہےئایکنوماب تیھبیکےہزجباےکسدمحمنبیلعیفعجےناںیمسہی
اہکےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرغمبافراشعءیکامنزاکیااقتمےسادایکاوبداؤدےتہکںیہہک ھجےساامؾادمحنبلبنح
ےنایبؿایکےہہکاسوطلیدحثیںیماحمتنباامسلیعےن ءاءیکےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امیلسؿ،ادمحنبلبنح،دبعاولاہب،رفعجنبدمحم،رضحتاامؾابرقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکجحاکاحؽ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 141

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١یحٌي ب ٩سٌیس ،جٌْف ،حرضت جابز رضي اہلل ً٨ہ

ْف َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ ٢ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ْ

ٕ بٔا ِ٤ُ ٟز ِ َزٍٔ َٔ ٔ ٟ
ٕ َو َو َٗ َ
َح َو َو َٗ َ
رع َٓ ٍُ ک ُ َُّ ٠ضا َِ ٣وٗ ٔ ْ
َح ُت صَا صُ َ٨ا َو ٔ٣ىّي ک ُ َُّ ٠ضا َْ َ ٨ِ ٣
َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س ِ َ َ ٧
ٕ بٔ ٌَ َز َٓ ٍَ َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س َو َٗٔ ُِت صَا صُ َ٨ا َو َ َ

ٕ
َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س َو َٗٔ ُِت َصا صُ َ٨ا َو ُ٣ز ِ َز ٍُ َٔ ٔ ٟک ُ َُّ ٠ضا َِ ٣وٗ ٔ ْ

ادمحنبلبنح،ییحینبدیعس،رفعج،رضحتاجربریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرھپروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیمےن
اس ہگج رحن ایک افر اسرا ینم رحن اک اقمؾ ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رعہف ںیم رہھٹے افر رفامای ںیم اس ہگج رہھٹا افر اسرا
رعافترھٹےنیکہگجےہافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسزمدہفلںیمرہھٹےافررفامایاسرازمدہفلرہھٹےنیکہگجےہ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ییحینبدیعس،رفعج،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکجحاکاحؽ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 142

راوی ٣ :شسز حٔؽ بُ ٩یاث ،حرضت جٌْف رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ی ٕ
َحوا ِٔی رٔ َحالٔ٥ِ ُٜ
اث ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٕ
ْف بّٔ ٔ ِس َ٨ازٔظ ٔ َزا َز َٓاُ َ ِ ٧
دسمد صفح نب ایغث ،رضحترفعج ریض اہلل ہنع ےس یھب ایسدنس ےکاسھت رفاتی ذموکر ےہاس ںیمافرحنفا یف راحمکل اک ااضہف
ےہ۔
رافی  :دسمدصفحنبایغث،رضحترفعجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکجحاکاحؽ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 143

راوی  :یٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥یحٌي ب ٩سٌیسٗ ،لا ،٪جٌْف ،حرضت جابز رضي اہلل ً٨ہ

ُک َص َذا ا َِ ٟحس َ
ٔیث َوأَ ِز َر َد
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ا َِّ َ٘ ٟلا َُ ٩ِ ًَ ٪ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ
ْف َح َّسثَىٔي أَبٔی ًَ َِ ٩جابٔز ٕٓ ََذ َ َ
َّ
وَ ٪و َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ
اَف َ
ِٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ ً ٔ َِ ٨س َٗ ِؤٟطٔ َواتد ٔ ُذوا َٔ٘ ٣َ ٩ِ ٣ا ٔ ٦إٔبِ َزاص َٔیَ ٣ُ ٥ؼلًّی َٗا ََ َ ٓ ٢
ََقأَ ٓ ٔیض ٔ َ٤ا بٔاَّ ٟت ِوح ٔی ٔس َو ُٗ َِ ١یا أَ ُّی َضا ا ُِ ٔ َ َٟ
ُک ُظ َجاب ٔ ْز ٓ ََذ َص ِب ُت ُِّ َ ٣
َُک ٗٔؼَّ ٍَ َٓاك ََٔ ٍَ ٤رض َٔي اہللُ
َٗا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط بٔا ِلُٜو ٍَٓٔ َٗا َ ٢أَبٔی َص َذا ا ِِ َ ٟ
َح ُٖ  ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
َح ّطا َوذ َ َ
ًَ َِ ٨ضابَاب ا ُِ ٟوٗ ٔ
ُوٖ بٔ ٌَ َز َٓ ٍَ

وقعیب نب اربامیہ ،ییحی نب دیعس ،اطقؿ ،رفعج ،رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس(ہی وطلی دحثی اکی دفرسی دنس ےکاسھت رمفی
ِن م ً
م ِاؾ ِإ ْ َئاه َم ُ َصل ّیزپےنھےکدعبہیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿدفروتعکںںیموتدیح
ےہرگماسںیم َفا َّتج ُِدفا ْ
نِم َ َ

ُ
ُ
ُفؿزپاھافراسںیم رضحتیلعریضاہلل ہنعاک وقؽ(اجبےئرعاؼےک)وکہف ںیم ذموکرےہ
ي ْ َا
ق َ اي َأ ُّ َ ا
اْلرِف َ
(قوہَاہللٗا ََح) افر ْ
زیناںیمسہیظفلںیہنےہہکںیمایکناکشتیرکےنایگہکلبامتؾہصقرضحتافہمطریضاہللاہنعاکذرکایک۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،ییحینبدیعس،اطقؿ،رفعج،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوقػرعہفاکایبؿ

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
فوقػرعہفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 144

راوی  :ہ٨از ،ابوٌ٣اویہ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا

َ
و٪
ا ٪زٔی ََ ٨ضا َی٘ ٔ ُٔ َ
رقیِ ْع َو ََ ٩ِ ٣ز َ
َح َّسثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْز ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣اؤیَ ٍَ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
رع َو َة ًَ ِ ٩أبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت کَاِ َ ٧ت ُ َ
و ٪بٔ ٌَ َز َٓ ٍَ َٗاَِ ٟت َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ ِاْل ٔ ِس ََل ُ ٦أَ ََ ٣ز اہللُ َت ٌَال َی َ٧ب ٔ َّی ُط َػلَّی
اَ ٪سائٔزُ ا َِ ٌَ ٟز ٔب َی٘ ٔ ُٔ َ
بٔا ِ٤ُ ٟزِ َزَ ٍٔ َٔ ٔ ٟوکَاُ ٧وا ی َُش َِّ ٤و َ ٪ا ُِ ٟح َُ ٤ص َوک َ َ
َّ َ ِ
رعَٓا ٕ
َ َٗ ِوُ ُٟط َت ٌَال َی ث ُ َّ ٥أَٓ ُٔیـوا َٔ ٩ِ ٣ح ِی ُث أَٓ َ
اض
ٕ ب ٔ َضا ث ُ َُّ ٥یٔ ُ
ٔیف َٔ ٨ِ ٣ضا ٓ ََذَ ٔ ٟ
َاق اُ ٨َّ ٟ
ت ٓ ََی٘ ٔ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أ ِ ٪یَأت َٔی َ َ
انہد ،اوباعمفہی ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک رقشی افر اےکن مہ ذمبہ ولگ زمدہفل ںیم رہھٹا
ح
رکےتےھتافراس ایقؾوک مسےتہک ےھت افرابیقامتؾ رعبےکولگرعافتںیم رہھٹےتےھتبجدنیاالسؾ آایوتاہللاعتیل ےن
اےنپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکمکحدایہکفہرعافتںیماجںیئافرفاہںرہھٹںیافررھپفاہںےسفاسپوہںہیمکحاسآتیںیم
ُ
اض َّ
اس(ینعیرھپولوٹفاہںےساہجںےسبسولےتٹںیہینعیرعافتےس)
ےہثَ َأفِی ُطوانِمْ َ ْ ُ
ّ
ح َأ َف َ
ال ُ
رافی  :انہد،اوباعمفہی،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ینمیکرطػرفایگن
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ینمیکرطػرفایگن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 145

راوی  :زہير ب ٩رحب ،احوؾ ب ٩جواب٤ً ،ار ب ٩رزی ،ٙس٠مَي ،٪اً٤ع ،ح٘٣ ،٥ٜش ،٥حرضت ًبساہلل بً ٩باض رضي اہلل
ً٨ہ

اب َّ
اٟـي ُِّّي َح َّسثَ َ٨ا ًَ َّ٤ا ُر بِ ُُ ٩ر َزیِ ُٕ ٩ِ ًَ ٙسََ ِ ٠مَي َ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِح َو ُؾ بِ َُ ٩ج َّو ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
َّ
رع َٓ ٍَ بٔٔ٤ىّي
ض َٗا ََ ٢ػلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠
َٔ ِ٘ ٣ش ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٟو ِض َز َی ِو َ ٦اٟت ِرؤیَ ٍٔ َوا ِِ َٔ ٟح َز َی ِو ََ َ ٦
زریہنبرحب،اوحصنبوجاب،امعرنبرزقی،امیلسؿ،اشمع،مکح،مسقم،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہ

ہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنآ ںیںیاترخییکرہظافرونںیاترخییکرجفینمںیمزپیھ۔
رافی  :زریہنبرحب،اوحصنبوجاب،امعرنبرزقی،امیلسؿ،اشمع،مکح،مسقم،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ینمیکرطػرفایگن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 146

راوی  :اح٤س ب ٩ابزاہی ،٥اسح ،ٙسٔیاً ،٪بساٌٟزیز ب ٩رٓیٍ ،ا٧ص ب٣ ٩ا ،َٟحرضت ًبساٌٟزیز ب ٩رٓیٍ رضي اہلل ً٨ہ

اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َٔ ٩رٓ ٕٔیٍ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩اُِ ٠ُٗ َٕ ٔ ٟت
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙاْلِ َ ِز َر ُُ ٩ِ ًَ ٚسٔ َِی َ
اٟو ِض َز یَ ِو َ٦
أَ ِخب ٔ ِرنٔی بٔظَ ِی ٕئ ًَ َ٘ َِ ٠ت ُط ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَیِ ََ ٩ػلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠

َّ
َ
َّ
 ١أ ُ ََ ٣زا ُؤ َک
ْص یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
ْف َٗا َ ٢بٔاْلِ َبِ َلحٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢آ ٌَِ ِ٤َ َٛ ١ا َیٔ ٌَِ ُ
اٟت ِرو ٔ َی ٍٔ َٓ َ٘ا َ ٢بٔٔ٤ىّي ُُِٗ ٠ت َٓأیِ ََ ٩ػلی ا َِ ِ ٌَ ٟ

ادمحنباربامیہ،ااحسؼ،ایفسؿ،دبعازعلسینبرعیف،اسننب امکل،رضحتدبعازعلسینب رعیفریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیم
ےن رضحتاسننبامکلریضاہللہنع ےساہک ہکےھجم فہ ابتیئایوجآپےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےساید ریھکوہ ینعی
آپےنآ ںیںیاترخییکرہظاہکںزپیھ؟اںوہںےناہکحطبںیمرھپرفامایابوتفہرکوجریتےاریمرکںی۔
رافی  :ادمحنباربامیہ،اقحس،ایفسؿ،دبعازعلسینبرعیف،اسننبامکل،رضحتدبعازعلسینبرعیفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ینمیکرطػرفایگن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 147

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١یٌ٘وب ،اب ٩اسح ،ٙحرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل ً٨ہ

وب َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔي َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َََ ُ ٢سا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ
َّ َ
رع َٓ ٍَ َٓ َ٨زَ َ ٢ب ٔ ََ ٔ٤٨ز َة َوه ٔ َی َ٨ِ ٣ز ٔ ُِ ٢اْل ٔ َ٣اَّ ٔ ٦أ ٟذی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣ٔ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ىّي ح ٔي َن َػلَّی ُّ
رع َٓ ٍَ َحًي أتَی َ َ
اٟؼ ِبحَ َػبٔی َح ٍَ یَ ِوَ َ ٔ ٦
ْص ث ُ َّ٥
اٟو ِضز ٔ َر َاح َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣ُ ٥َ ٠ض ِّح ّزا َٓ َح َ ٍَ ٤بَي ِ َن ُّ
اَ ٨ِ ٔ ً ٪س َػ ََلة ٔ ُّ
اٟو ِضز ٔ َوا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َی ِ٨ز ٔ ُ ٢بٔطٔ بٔ ٌَ َز َٓ ٍَ َحًَّي إٔذَا ک َ َ
رع َٓ ٍَ
اض ث ُ ََّ ٥ر َاح ٓ ََو َٗ َ
َخ َل َب اَ ٨َّ ٟ
ٕ ًَل َی ا ِِ ٤َ ٟوٗ ٔ ٕٔ َٔ َ ٩ِ ٣

ادمح نب لبنح،وقعیب ،انب ااحسؼ ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہکرعہف ےک دؿ روسؽ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس حبص یک امنز زپھ رک ینم ےس (رعافت ےک ےیل) رفاہن وہےئ بج رعافت ےک رقبی ےچنہپ وت اقمؾ رمنہ ںیم ارتے افر یہی
رعافت ںیماامؾ ےکارتےن یکہگج ےہ بجرہظیکامنزاک فتقآایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوفرارعافتیک رطػ رفاہنوہےئ
رہظافررصعیکامنزاکیاسھتزپیھرھپہبطخزپاھاےکسدعبرفاہنوہےئافررعافتےکومفقںیمفوقػایک۔
رافی  :ادمحنبلبنح،وقعیب،انباقحس،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعہفںیمامنزےکےیلرفایگناکفتق
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رعہفںیمامنزےکےیلرفایگناکفتق

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 148

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١وٛیٍ٧ ،آٍ ب٤ً ٩ز ،سیٌس ب ٩حشا ،٪حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا أَ َِ َٗ ٪ت َ ١ا َِ ٟححَّا ُد
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّسثَ َ٨ا َ٧آ ٔ ٍُ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ َٔ ٩ح َّش َ
َ ُر ِح َ٨ا
ا ٪ذََ ٔ ٟ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یزُو ُح ِٔی َص َذا ا َِ ٟی ِوَٗ ٔ ٦ا َ ٢إٔذَا ک َ َ
ابِ َ ٩اٟزُّبَي ِر ٔأَ ِر َس َ ١إلٔ َی ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَیَّ ٍُ َسا ًَ ٍٕ ک َ َ

وح َٗاُٟوا َ ٥َِ ٟتزِْٔ َّ
اٟظ ُِ ٤ص َٗا َ ٢أَ َزاُ َِت َٗاُٟوا َ ٥َِ ٟتزِْٔ أَ ِو َزاُ َِت َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َٗاُٟوا َٗ ِس َزاُ َِت ِار َت َح َ١
َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َرا َز ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز أَ َِ ٪یزُ َ

ادمحنبلبنح،فعیک،انعفنبرمع،ستعدنباسؿ،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکبجاجحجنبویفسےن
رضحتدبعاہللنبزج ،ریضاہللہنعوکلتقرکڈاالوتانبرمعریضاہللہنعےکاپسہلئسمدرایتفایکہکآجےکدؿ(رعہفےکدؿ)
روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےک ےیل سک فتق ےلکن ےھت؟ اہک سج فتق مہ ںیلکن ےگ رھپ بج انب رمع ریض اہلل ےن ےنلکن اک
ارادہ ایک وت ولوگں اہک ہک ایھب وسرج ںیہن ڈالھ (اوستق انب رمع ریض اہلل ہنع انانیب وہ ت ے ےھت) اںوہں ےن (ھچک دری ےک دعب رھپ)
وپاھچہکایکآاتفبڈلھایگ؟ولوگںےناہکںیہنرھپبجولگےنیئاایہکآاتفبڈلھایگےہوتفہامنزےکےیلےلکن۔
رافی  :ادمحنبلبنح،فعیک،انعفنبرمع،ستعدنباسؿ،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعافتںیمہبطخدانی

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رعافتںیمہبطخدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 149

راوی  :ہ٨از ،اب ٩ابی زائسہ ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،حرضت زیس ب ٩اس ٥٠رضي اہلل ً٨ہ بىي ؿ٤زہ ٛے ایَ طدؽ ٛے حواٟہ

َح َّسثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْز ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٩ِ ًَ ٍَ ٨زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔي َؿ َِ ٤ز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ِو ًَ ِّ٤طٔ
َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔبٔ ٌَ َز َٓ ٍَ

انہد،انبایبزادئہ،ایفسؿنب ہنییع،رضحتزدی نباملس ریضاہللہنعینبہرمہےکاکیصخشےکوحاہلےسرفاتی رکےتںیہہک
اسےناےنپابپےسایاچچےسانسہکںیمےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرعافتںیمربنمرپ(ہبطخدےتیوہےئ)داھکیےہ۔
رافی  :انہد،انبایبزادئہ،ایفسؿنبہنییع،رضحتزدینباملسریضاہللہنعینبہرمہےکاکیصخشےکوحاہل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رعافتںیمہبطخدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 150

راوی ٣ :شسزً ،بساہلل ب ٩زاؤز ،س٤٠ہ ب٧ ٩بیم،

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩زا ُو َز ًَ َِ ٩س ٍَ ٤ََ ٠بِ ُٔ٧ ٩ب َ ِی ٕم ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٟه ِّی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ُ٧ب َ ِی ٕم أَُ َّ ٧ط َرأَی أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واّٗٔٔا بٔ ٌَ َز َٓ ٍَ ًَل َی َبٌٔير ٕأَ ِح ََ ٤ز َی ِد ُل ُب

دسمد،دبعاہللنب داؤد،ہملس نبتتیطےسرفاتیےہہک اںوہںےنرعافتںیمروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسرپاکی رسخافٹن
رپڑھکےوہرکہبطخدےتیوہےئداھکیےہ۔
رافی  :دسمد،دبعاہللنبداؤد،ہملسنبتتیط،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رعافتںیمہبطخدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 151

راوی  :ہ٨از ب ٩رسیً ،ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،وٛیًٍ ،بسا٤ٟحیسً ،سا ،٦خاٟس ب ٩ہوزہ ،ہ٨ازً ،بسا٤ٟحیس ،ابوً٤زو،

حرضت خاٟس رضي اہلل ً٨ہ ب ٩اٌٟساء ب ٩ہوزہ

اٟس ِّی َوًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ِ٤َ ٟحٔی ٔس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ا َِّ ٌَ ٟسا ُئ بِ َُ ٩خأ ٔ ٟس بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ص َّ٨ا ُز بِ ُٔ َّ ٩
ئ بِ ٔ ٩صَ ِو َذ َة َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َص ِوذَ َة َٗا ََ ٢ص َّ٨ا ْز ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِ٤َ ٟحٔی ٔس أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِّ ٌَ ٟسا ٔ
ئ ًَ َِ ٩ؤٛی ٍٕ َ٤َ ٛا َٗا َ٢
رع َٓ ٍَ ًَل َی َبٌٔير ٕ َٗائ ِْٔٔ ٥ی اٟزِّکَابَي ِ ٔن َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ابِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِد ُل ُب اَ ٨َّ ٟ
اض َی ِو ََ َ ٦
َص َّ٨ا ْز

انہدنبرسی،امثعؿنبایبہبیش،فعیک،دبعادیجمل،دعاؾ،اخدلنبوہدہ،انہد،دبعادیجمل،اوبرمعف،رضحتاخدلریضاہللہنعنبادعلاء
نبوہزہےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرعافتںیماکیافٹنرپایکسدفونںراکوبںرپڑھکےوہرک
ہبطخدےتیوہےئداھکیےہاوبداؤد ےتہکںیہہکانباالعلءےنفعیکےسایسرطحرفاتیایکےہسجرطحانہدےنایکےہ۔
رافی  :انہدنبرسی،امثعؿ نبایبہبیش،فعیک،دبعادیجمل ،دعاؾ،اخدل نبوہدہ،انہد ،دبعادیجمل،اوبرمعف،رضحتاخدل ریضاہللہنع
نبادعلاءنبوہزہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رعافتںیمہبطخدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 152

راوی ً :باض بً ٩بساٌٟویً ،٥ث٤ا ٪ب٤ً ٩زً ،بسا٤ٟحیس ،ابوً٤زو ،اٌٟساء ب ٩خاٟس

ئ بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ
َّاض بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟو ٔٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِ٤َ ٟحٔی ٔس أَبُو ًَ ِ٤ز ٕو ًَ ِ ٩ا َِّ ٌَ ٟسا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَب ُ
ابعسنبدبعامیظعل،امثعؿنبرمع،دبعادیجمل،اوبرمعف،ادعلاءنباخدلےسیھبایسےکمہینعمرفاتیذموکرےہ
رافی  :ابعسنبدبعامیظعل،امثعؿنبرمع،دبعادیجمل،اوبرمعف،ادعلاءنباخدل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعافتںیمڑھکےوہےنیکہگج
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رعافتںیمڑھکےوہےنیکہگج

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 153

راوی  :اب ٩نٔی ،١سٔیا٤ً ،٪زو ،زی٨ار٤ً ،زو بً ٩بساہلل ب ٩ػٔوا ،٪حرضت یزیس ب ٩طیبا ٪رضي اہلل ً٨ہ

اَٗ ٪ا َ٢
اَ ٩ِ ًَ ٪یز ٔ َ
یس بِ َٔ ٩ط ِی َب َ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩نُٔ َِی َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو َی ٌِىٔي ابِ َ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ػٔ َِو َ
أَ َتاَ٧ا ابِ ُِ ٣ٔ ٩زبَ ٍٕ اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َوِ َ ٧ح ُ ٩بٔ ٌَ َز َٓ ٍَ ِٔی َََ٣ا ٕ ٪یُ َباً ٔ ُس ُظ ًَ ِ٤زُو ًَ ِِ ٩اْل ٔ َ٣اَ٘ َٓ ٔ ٦ا َ ٢أَ َ٣ا إنٔيی َر ُسو َُ ٢ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ارع ًَُ ٥ِ َُّٜ٧َّٔٓ ٥ِ ٛل َی إ ٔ ِر ٕث ٔ ٩ِ ٣إ ٔ ِر ٔ
ث أَبٔی ٥ِ ُٜإٔبِ َزاص َٔی٥
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَِٔ ٟیَ ٥ِ ُٜی ُ٘و َُ ٢لُٔ ٔ ٗ ٥ِ ُٜوا ًَل َی َ٣ظَ ٔ ٔ

انب لیفن ،ایفسؿ ،رمعف ،دانیر ،رمعف نب دبعاہلل نب وفصاؿ ،رضحت سیدی نب نابیؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انب رمع
ااصنری امہرے اپس آےئ افر مہ رعافت ںیم ایسی ہگج ارتے ےھت وکسج رمعف اامؾ ےس دفر ایخؽ رکےت ےھت وت اںوہں ےن اہک ہک ںیم
روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اجیھب وہا اقدص وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ںیہ ہک مت اینپ اشنوینں یک ہگج ڑھکے وہ
ویکہکنمتاربامیہہیلعاالسلؾےکفارثوہ۔
رافی  :انبلیفن،ایفسؿ،رمعف،دانیر،رمعفنبدبعاہللنبوفصاؿ،رضحتسیدینبنابیؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعافتےسفایسپاکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رعافتےسفایسپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 154

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا ،٪اً٤ع ،وہب ب ٩بیاً ٪بیسہ ،س٠مَي ،٪اً٤ع ،ح٘٣ ،٥ٜش ،٥حرضت ًبساہلل بً ٩باض
رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ح و َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ ُ ٩بَ َیا َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی َسةُ َح َّسث َ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪اْلِ َ ًِ َُ ٤ع

َّ
َّ
رع َٓ ٍَ َو ًََِ ٠یطٔ َّ
ض َٗا َ ٢أَٓ َ
اٟشٜٔی ٍَُ ٨
ا ٌِِ ٤َ ٟى َي ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََ ِ٘ ٣ٔ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜش ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َاق َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠

اض ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜب ٔ َّ
اٟشٜٔی َ ٪َّ ٔ َّٓ ٍٔ ٨ا ِٟب ٔ َّر َِ ٟی َص بّٔٔی َح ٔ
اٖ ا َِ ٟد ِی َٔ ١و ِاْل ٔب ٔ َٔٗ ١ا َ٤ََ ٓ ٢ا َرأَیِت َُضا َرآ ٌَٔ ٍّ
َو َرزٔی ُٔ ُط أ ُ َسا ََ ٍُ ٣و َٗا َ ٢أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
اض إ ٔ َّ ٪ا ِٟب ٔ َّر َِ ٟی َص بّٔ ٔی َح ٔ
اٖ ا َِ ٟد ِی ٔ١
َی َسیِ َضا ًَاز ٔ َی ٍّ َحًَّي أَتَی َج ٌِّ ٤ا َزا َز َوص ِْب ث ُ َّ ٥أَ ِر َز َٖ ا َِِ ٟٔـ َ ١بِ َ ٩ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
ض َو َٗا َ ٢أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
َو ِاْلٔب ٔ َِٔ ٠ٌََ ٓ ١ی ٥ِ ُٜب ٔ َّ
اٟشٜٔی ََٗ ٍٔ ٨ا َ٤ََ ٓ ٢ا َرأَیِت َُضا َرآ ٌَٔ ٍّ َی َسیِ َضا َحًَّي أَتَی ٔ٣ىّي

دمحمنب،ریث ،ایفسؿ،اشمع،فبہنبایبؿدیبعہ،امیلسؿ،اشمع،مکح،مسقم،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسرعافتےساانیمطؿفوکسؿےکاسھتفاسپوہےئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسافرااسہموسار
ےھتآپیلصاہللہیلعفآہل فملس ےنرفامایولوگاانیمطؿ ےکاسھت)ولویکہکنوھگڑفںافرافوٹنںےکدفڑاےنںیموکیئیکینںیہن ےہ
انب ابعس ریض اہللہنع ےن اہکہکاس ےک دعب ںیم ےن یسک وھگڑے ای یسک افٹن وک داھکی وجاہھت (آےگ ےک دف اپؤں) ااھٹےئ دفڑات
وہںاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسزمدہفلںیمآےئفبہےنہیااضہفایکےہہکرھپفاہںےسلضفنبابعسریضاہلل
ہنعوکاےنپےھچیپاھٹبایافررفامایاےولوگیکینافٹنایوھگڑےےکدفڑاےناکانؾںیہنےہہکلباانیمطؿفوکسؿاایتخررکف(ینعیآہتسہ
)ول) انب ابعس ریض اہللہنع ےتہک ںیہہک رھپ ںیم ےن یسک وھگڑ ای افٹن وک ہن داھکی وج اہح ااھٹےئ دفڑات وہ اہیںکت ہک آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسینمںیمچنہپےئگ۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،اشمع،فبہنبایبؿدیبعہ،امیلسؿ،اشمع،مکح،مسقم،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رعافتےسفایسپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 155

راوی  :اح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یو٧ص ،زہير٣ ،ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا ،٪زہير ،ابزاہی ،٥بً٘ ٩بہ ،حرضت ُکیب رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا َُ ٪و َص َذا َُِ ٟٔى َحسٔیثٔ ُزصَي ِر ٕ
ٕ ٓ ٌََ ِ٠ت ُِ ٥أَ ِو َػ ٌَِ ٨ت ُِٔ ًَ ٥ظ َّی ٍَ َرزٔٓ َِت
ُکیِ ْب أََّ٧طُ َسأ َ َ ٢أ ُ َسا َ ٍَ ٣بِ ََ ٩زیِ ٕس ُُِٗ ٠ت أَ ِخبٔرِنٔی َِ ٛی َ
َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ُ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َٔ ٢جئِ َ٨ا ِّ
ض َٓأََ ٧ا َر َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اض ٓ ٔیطٔ َّ ٌَ ٤ُِ ٠ٟٔز ٔ
اٟظ ٌِ َب َّأ ٟذی یُٔ٨ی ُذ اُ ٨َّ ٟ
ئ َٓ َت َو َّؿأ َ ُو ُؿوئّا َِ ٟی َص بٔا َِ ٟبأ ّٔ ٔ ٟج ًّسا ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ٢
َو َس ََّ٧ ٥َ ٠ا َٗ َت ُط ث ُ َّ ٥بَا ََ ٢و َ٣ا َٗا َُ ٢زصَي ِ ْر أَص َِز َا ٚا ِ٤َ ٟا َئ ث ُ ََّ ٥ز ًَا بٔا َِ ٟو ُؿو ٔ
اض ِٔی َ٨َ ٣ازٟٔٔض ٔ َِ ٥وَ ٥َِ ٟی ٔح ُّ٠وا
اہللٔ اٟؼَّ ََل ُة َٗا َ ٢اٟؼَّ ََلةُ أَ َ٣ا ََ ٣
َفَ ٔ ٛب َحًَّي َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا ا ِ٤ُ ٟزِ َزَٓ ٍَ َٔ ٔ ٟأ َ َٗ َا ٦ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب ث ُ َّ ٥أََ٧ا َر اُ ٨َّ ٟ
َ َٗا ََ َ ٢

ٕ ٓ ٌََ ِ٠ت ُِ ٥ح ٔي َن أَ ِػ َب ِحت َُِٗ ٥ا ََ ٢رز ٔ َٓ ُط
اض َزا َز َُ ٣ح َّْ ٤س ِٔی َحسٔیثٔطٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َِ ٛی َ
َحًَّي أَ َٗ َا ٦ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ َو َػلَّی ث ُ ََّ ٥ح َّ ١اُ ٨َّ ٟ
َ
رقیِ ٕع ًَل َی رٔ ِجل َ َّی
ا َِِ ٟٔـ ُ
َ ١واَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت أَ٧ا ِٔی ُسبَّا َٔ ُ ٚ
ادمحنبدبعاہللنبویسن،زریہ،دمحمنب،ریث،ایفسؿ،زریہ،اربامیہ،نبہبقع،رضحترکبیریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاںوہں
ےنااسہمنبزدیریضاہللہنعےسوپاھچہکبجمتروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاشؾ وکوساروہرکآےئےھتوتمتےنایک

ایکاھت؟اںوہںےناہکہکمہاساھگیٹںیمآےئاہجںولگراتوکارتےنافروسےنےکےیلاےنپافوٹنںوکاھٹبےتںیہسپروسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناانپافٹناھٹبایرھپاشیپبایکرکبیےتہکںیہہکااسہمےناپیناہبےناکذرکںیہنایکرھپآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنفوضاکاپیناگنمای افرفوض ایکنکیل فوضںیمزایدہابمہغلںیہنایک (اکلہفوضایک ینعیاعصااءفوضوک اکیرمہبت وکاکیرمہبت
دوھای نیت رمہبت ںیہن دوھای) ااسہم ےتہک ںیہ رھپ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز زپھ ےئجیل آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایآےگلچرکزپںیھےگرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوساروہےئاہیںکتہکمہزمدہفلںیمآےئآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرغمبیکامنززپیھرھپولوگںےناےنپاےنپاکھٹونںںیمافٹناھٹبےئافرایھبایکنھٹیپےسوبھجااتریھبہن
اپےئ ےھت ہکاشعء یک ریبکت وہیئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اشعء یک امنز زپیھ اےکس دعبولوگں ےن اےنپ افوٹنں ےس وبھج
ااترےدمحمنب،ریثےناینپدحثیںیمہیااضہفلقنایکےہہکرکبیےناہکہکںیمےنااسہمےسوپاھچہکرھپبجحبصوہیئوتمت
ےنایکایک؟اںوہںےناہکہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتلضفنبابعسوساروہےئافرںیمرقشیےکولوگںےکاسھت
دیپؽرفاہنوہا۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبویسن،زریہ،دمحمنب،ریث،ایفسؿ،زریہ،اربامیہ،نبہبقع،رضحترکبیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رعافتےسفایسپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 156

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١یحٌي اب ٩آز ،٦سٔیاً ،٪بساٟزح ٩٤بً ٩یاغ ،زیس بً ٩لیً ،بیساہلل ب ٩ابی رآٍ ،حرضت ًلی
رضي اہلل ً٨ہ

غ ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩آ َز ََ ٦ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ًَٔ ٩یَّا ٕ
وِ ٪اْلٔب ٔ َ ١یَٔ٤ی ّ٨ا َو ٔط َ٤ا َّل
اض َی ِ ٔ
رضب ُ َ
ًُب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َرآ ٍٕٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ ِر َز َٖ أ ُ َسا ََ َٓ ٍَ ٣ح ٌَ َ ١ی ًٌَُِ ُٙ ٔ ٨ل َی َ٧ا َٗتٔطٔ َواُ ٨َّ ٟ
اض َو َز َٓ ٍَ ح ٔي َن َُابَ ِت َّ
ََل َی َِ ٠تٔ ُٔت إَِٔ ٟیض ٔ َِ ٥و َی ُ٘و َُّ ٢
اٟظ ُِ ٤ص
اٟشٜٔی َ ٍَ ٨أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ

ادمحنبلبنح،ییحیانبآدؾ ،ایفسؿ،دبعارلنمح نبایعش،زدی نب یلع،دیبعاہللنبایبراعف،رضحتیلعریضاہلل ہنع ےسرفاتی
ےہہک رھپآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن ااسہم وکاےنپےھچیپاھٹبای رھپدرایمہناچؽ ےسافٹنالچےنےگل افرولگاےنپافوٹنں وک
داںیئابںیئ الچرےہےھتآپ یلصاہللہیلع فآہلفملساؿولوگںیکرطػوتہجںیہنرفامےتےھت افررفامےتےھتاےولوگ اانیمطؿ
ےس)ولافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرعافتےسرفاہنوہےئبجوسرجرغفبوہایگ۔

رافی  :ادمحنبلبنح،ییحیانبآدؾ،ایفسؿ،دبعارلنمحنبایعش،زدینبیلع،دیبعاہللنبایبراعف،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رعافتےسفایسپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 157

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا ،َٟہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت رعوہ رضي اہلل ً٨ہ

اَ ٪ر ُسو ُ٢
ٕک َ َ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أََّ٧طُ َٗا َُ ٢سئ ٔ َ ١أ ُ َسا َ ٍُ ٣بِ َُ ٩زیِ ٕس َوأََ٧ا َجاْ ٔ ٟص َِ ٛی َ
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟصٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
اَ ٪ی ٔشيرُ ا َِّٔٓ َٙ ٨َ ٌَ ٟذَا َو َج َس َٓ ِح َو ّة َّ َ ٧ؽ َٗا َ ٢صٔظَ ْا ٦اُّ ٨َّ ٟؽ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ٔشيرُ ِٔی َح َّحٍٔ ا َِ ٟو َزا َٔ ح ٔي َن َز َٓ ٍَ َٗا َ ٢ک َ َ
ٓ َِو َ ٚا ِٙٔ ٨َ ٌَ ٟ
یبنعق،امکل،اشہؾنبرعفہ،رضحترعفہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکااسہمنبزدیےسوساؽایکایگافرںیماوستقاںیہنےک
اپساھٹیبوہااھتہکحجةاول داعںیمبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسولےٹوتافٹنوکسکرطحالچےتےھت؟اںوہںےناہکہکقن
اچؽےسےتلچےھت(قندفڑانرگممکراتفرےس)افربجراہاشکدہاپےتوتصناچؽےسالچےتےھتاشہؾےتہکںیہہکصنقنےس
زایدہےہ۔
رافی  :یبنعق،امکل،اشہؾنبرعفہ،رضحترعفہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رعافتےسفایسپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 158

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١یٌ٘وب ،اب ٩اسح ،ٙابزاہی ٥بً٘ ٩بہُ ،کیب ،حرضت اسا٣ہ رضي اہلل ً٨ہ

ُکیِبٕ َِ ٣ول َی ًَ ِبسٔ اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ
وب َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب ٍَ ًَ َِ ُ ٩
ض ًَ ِ ٩أ ُ َسا ََٗ ٍَ ٣ا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت رٔ ِز َٖ أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َو َٗ ٌَ ِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص َز َٓ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ادمحنبلبنح،وقعیب،انبااحسؼ،اربامیہنبہبقع،رکبی،رضحتااسہمریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمروسؽیلصاہللہیلع

فآہلفملسےکاسھت(اکیافٹنرپ)وساراھتبجوسرجرغفبوہایگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس(رعافتےس)ولےٹ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،وقعیب،انباقحس،اربامیہنبہبقع،رکبی،رضحتااسہمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رعافتےسفایسپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 159

٣وسي بً٘ ٩بہُ ،کیبً ،بساہلل بً ٩باض ،حرضت اسا٣ہ ب ٩زیس رضي اہلل ً٨ہ
راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٰ ،َٟ

ض ًَ ِ ٩أ ُ َسا َ ٍَ ٣بِ َٔ ٩زیِ ٕس أَُ َّ ٧ط
ُکیِبٕ َِ ٣ول َی ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش٣َ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠اَ ٣ُ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟ
وسي بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب ٍَ ًَ َِ ُ ٩
َّ
َّ
ا ٪ب ٔ ِّ
اٟظ ٌِ ٔب َ٧زَ َََ ٓ ٢با ََ َٓ ٢ت َو َّؿأ َ َو ٥َِ ٟی ُِشب ٔ ِّ
رع َٓ ٍَ َحًَّي إٔذَا ک َ َ
َسُ ٌَ ٔ٤ط َی ُ٘و َُ ٢ز َٓ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠
َفَ ٔ ٛب َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ ا ِ٤ُ ٟزِ َزَ٧ ٍَ َٔ ٔ ٟزَ ََ َٓ ٢ت َو َّؿأ َ َٓأ َ ِس َب َّ ا ُِ ٟو ُؿو َئ ث ُ َّ ٥أُٗ ٔ َیِ ٤ت
ا ُِ ٟو ُؿو َئ ُُِٗ ٠ت َٟطُ اٟؼَّ ََلةُ َٓ َ٘ا َ ٢اٟؼَّ ََلةُ أَ َ٣ا ََ ٣
َ ََ
اٟؼَّ ََلةُ ٓ ََؼلَّی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب ث ُ َّ ٥أََ٧ا َر ک ُ ُّ ١إ ٔ ِن َشا َٕ ٪بٌٔي َر ُظ ِٔی َ٨ِ ٣زٟٔٔطٔ ث ُ َّ ٥أُٗ ٔ َیِ ٤ت ا ٌِٔ ٟظَ ا ُئ ٓ ََؼ ََّل َصا َو ٥َِ ٟی َُؼ ِّ١بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َط ِی ّئا
دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،ومٰیس نب ہبقع ،رکبی ،دبعاہلل نب ابعس ،رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
یلصاہللہیلع فآہلفملسرعافتےسولےٹاہیںکتہکبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملساھگیٹںیمارتےافراشیپبایکافرفوضایک
نکیللمکمفوضںیہنایک(اسےکدفوہفمؾوہےتکسںیہاکیوتہیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفوضرشیعںیہنایکہکلبفوضوغلی
ایکینعیاہھتہنمدوھایایہیہکاعصااءفوضوکنیتنیترمہبتںیہندوھایہکلباکیرمہبتدوھےنرپاافتکءایک)ںیمےنرعضایکایروسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسامنززپھےئجیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایآےگلچرک زپںیھےگرھپوساروہےئبجزمدہفلںیم
ےچنہپوتفاہںارتےافروپرا فوضایکامنزیکریبکتوہیئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرغمبیکامنززپیھرھپرہاکیآدیمےناانپ
افٹناےنپاکھٹےنںیماھٹبایاسےکدعباشعءیکریبکتوہیئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناشعءیکامنززپیھافررغمبفاشعء
ےکدرایمؿںیموکیئلفنامنزںیہنزپیھ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،ومٰیسنبہبقع،رکبی،دبعاہللنبابعس،رضحتااسہمنبزدیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زمدہفلںیمامنزاکایبؿ

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
زمدہفلںیمامنزاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 160

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،ا ،َٟاب ٩طہاب ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل ً٨ہ

اب ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش٣َ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َوا ٌِٔ ٟظَ ا َئ بٔا ِ٤ُ ٟز ِ َزَ ٍٔ َٔ ٔ ٟجٔ٤ی ٌّا

دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،انباہشب ،اسمل نب دبع اہلل ،رضحت دبعاہلل نبرمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنزمدہفلچنہپرکرغمبافراشعءیکامنزالمرکزپیھ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،انباہشب،اسملنبدبعاہلل،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
زمدہفلںیمامنزاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 161

راوی  :اب ٩ح٨ب ،١ح٤از ب ٩خاٟس ،اب ٩ابی ذئب ،زہزی

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی بّٔ ٔ ِس َ٨ازٔظ ٔ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َو َٗا َ ٢بّٔ ٔ َٗا َ ٍٕ ٣إ ٔ َٗا ٍَٔ٣

َج ِ ٍٕ ٤بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤س َٗا ََ ٢ؤٛی ٍْ َػلَّی ک ُ ََّ ١ػ ََلة ٕبّٔ ٔ َٗا ٍَٕ ٣

انب لبنح ،امحد نب اخدل ،انب ایب ذبئ ،زرہی ےس ایس دنسف وہفمؾیک رفاتی ذموکر ےہ اںیمس ہی ااضہف ےہ ہک اگل اگل ریبکت ےس
افرادمحےنفعیکےسلقنایکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفونںامنزںیاکییہریبکتےسزپںیھ۔
رافی  :انبلبنح،امحدنباخدل،انبایبذبئ،زرہی
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
زمدہفلںیمامنزاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 162

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،طبابہ٣ ،د٠س ب ٩خاٟس ًث٤ا ٪ب٤ً ٩ز ،اب ٩ابی ذئب ،حرضت زہزی

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َط َبابَ ٍُ ح و َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣د َُ ٠س بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ا ٌِِ ٤َ ٟى َي أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ

ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی بّٔ ٔ ِس َ٨از ٔابِ َٔ ٩ح َِ ٨ب َٕ ٩ِ ًَ ١ح َّ٤از ٕ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َٗا َ ٢بّٔ ٔ َٗا ََ ٍٕ ٣واح َٔسة َٕ ِّ١َُٟٔػ ََلة ٕ َو ٥َِ ٟیُ َ٨از ِٔٔی اْلِ ُول َی َو ٥َِ ٟی َُشبِّحِ ًَل َی إٔثِز ٔ
َواح َٔسة ٕ ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا َٗا َِ ٣َ ٢دَْ ٠س  ٥َِ ٟیُ َ٨از ِٔٔی َواح َٔسة ٕ ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا
امثعؿنبایبہبیش،ابشہب،دلخمنباخدلامثعؿنبرمع،انبایبذبئ،رضحت زرہیےساسہقبدنسفوہفمؾےکاسھترفاتیرمفیےہ
اںیمسہیااضہفےہہکرہامنزےکےیلاکیریبکتیہکافریلہپامنزےکےیلاذاؿہندیافرہناؿدفونںامنزفںںیمےسیسکامنزےک
دعبلفنزپےھدلخمےناہکیسکامنزےکےیلاذاؿہندی۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ابشہب،دلخمنباخدلامثعؿنبرمع،انبایبذبئ،رضحتزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
زمدہفلںیمامنزاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 163

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا ،٪ابی اسح ،ٙحرضت ًبساہلل ب٣ ٩ا َٟرضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٙبسٔ اہللٔ بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا ََ ٢ػ َِّ ٠ی ُت َ ٍَ ٣ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب ثَ ََلثّا

َ بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َ٣ا َص ٔذظ ٔاٟؼَّ ََلةُ َٗا ََ ٢ػ َِّ ٠ی ُت ُض َ٤ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َوا ٌِٔ ٟظَ ا َئ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َ٣اُ ٔ ٟ
ِٔی َص َذا ا ََِ٤َ ٟا ٔ ٪بّٔ ٔ َٗا ََ ٍٕ ٣واح َٔسة ٕ
دمحم نب ،ریث ،ایفسؿ ،ایب ااحسؼ  ،رضحت دبعاہلل نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن انب رمع ریض اہلل ہنع ےک اسھت
رغمبیکنیتافراشعءیکدفرںیتعکزپںیھوتامکلنباحرثےنوپاھچہیسکرطحیکامنزےہ؟اںوہںےناہکہکںیمےنروسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاؿدفونںامنزفںوکایسہگجاکیریبکتےسزپاھاھت۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،ایباقحس،رضحتدبعاہللنبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
زمدہفلںیمامنزاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 164

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٠مَي ،٪اسح ٙب ٩یوسَٕ ،شیَ ،ابواسح ٙسٌیس ،ب ٩جبيرً ،بساہلل ب٣ ٩اَٟ

َش ٕ
یَ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙسٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ
ٕ ًَ ِٔ َ ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪اْلِ ََ ِ ٧بار ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح َُ ٙی ٌِىٔي ابِ َ ٩یُو ُس َ

َّ
ُک ٌَِ ٣ى َي َحسٔیثٔ ابِ ٔ٩
َو ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟاَلَ َػِ ٠ی َ٨ا َ ٍَ ٣ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز بٔا ِ٤ُ ٟز ِ َز ٍٔ َٔ ٔ ٟا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َوا ٌِٔ ٟظَ ا َئ بّٔ ٔ َٗا ََ ٍٕ ٣واح َٔسة ٕ ٓ ََذ َ َ
َٛثٔير ٕ

دمحمنبامیلسؿ،ااحسؼنبویفس،رشکی،اوبااحسؼدیعس،نبریبج،دبعاہللنبامکلےسرفاتیےہہکمہ ےندبعاہللنبرمعریض
اہلل ہنع ےکاسھتزمدہفل ںیم رغمب افراشعءیک امنز اکی ریبکت ےکاسھت زپیھاس ےک دعب انب ،ریثیک دحثی(اسہقب دحثی)اک
ومضمؿذرکایک۔
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،اقحسنبویفس،رشکی،اوباقحسدیعس،نبریبج،دبعاہللنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
زمدہفلںیمامنزاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 165

راوی  :ابًَ ٩لء ابواسا٣ہ ،اس٤اًی ،١ابواسح ،ٙحرضت سٌیس ب ٩جبير رضي اہلل ً٨ہ

ئ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ٩ِ ًَ ١أَبٔی إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙسٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ َٗا َ ٢أَٓ َِـ َ٨ا َ ٍَ ٣ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٓ َ٤َّ ٠ا
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

َّ
ّ
ْص َٖ َٗا َ٨َ َٟ ٢ا ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َصَ َٜذا َػلَّی ب ٔ َ٨ا
بَ َ٨َ ِِ ٠ا َج ٌِّ ٤ا َػلی ب ٔ َ٨ا ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َوا ٌِٔ ٟظَ ا َئ بّٔ ٔ َٗا ََ ٍٕ ٣واح ٔ َسة ٕ ثَ ََلثا َواث ِ ََ ٨تي ِ ٔن َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن َ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی َص َذا ا ََِ٤َ ٟا ٔ٪

انبالعءاوبااسہم،اامسلیع ،اوبااحسؼ،رضحتدیعسنب ریبجریضاہللہنعےسرفاتی ےہہکمہرعافتےسانبرمعریضاہلل ہنع
ےکاسھتولےٹبجزمدہفلںیمےچنہپوتاںوہںےنمہوکرغمبیکنیتافراشعءیکدفرںیتعکزپاھںیئاکییہریبکتےس۔بجامنز
ےس افرغ وہےئ وت انب رمع ریض اہلل ہنع مہ ےس اہک ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک اس ہگج ایس رطح امنز زپاھیئ یھت
(ینعیدفونںامنزںیاکییہریبکتےس)
رافی  :انبالعءاوبااسہم،اامسلیع،اوباقحس،رضحتدیعسنبریبجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ

زمدہفلںیمامنزاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 166

راوی ٣ :شسز ،یحٌي  ،طٌبہ ،س٤٠ہ بٛ ٩ہی ١سے روایت ےہ ٛہ ٣یں ےن سٌیس ب ٩جبير رضي اہلل ً٨ہ

ٔیس بِ َُ ٩ج َبي ِر ٕأَ َٗ َا ٦ب ٔ َح ََِ ٓ ٍٕ ٤ؼلَّی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب ٍَ َح َّسثَىٔي َس ٍُ ٤ََ ٠بِ َُ ُٛ ٩ض ِی َٕٗ ١ا ََ ٢رأَیِ ُت َسٌ َ
ثَ ََلثّا ث ُ ََّ ٥ػلَّی ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢طض ٔ ِس ُت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َػ َِٔ ٍَ ٨ی َص َذا ا ََِ٤َ ٟا ِٔ ٣ٔ ٪ث ََ ١ص َذا َو َٗا ََ ٢طض ٔ ِس ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ َِ ٣ٔ ٍَ ٨ث ََ ١ص َذا ِٔی َص َذا ا ََِ٤َ ٟا ٔ٪

دسمد،ییحی،ہبعش،ہملسنبکہبلےسرفاتیےہہکںیمےندیعسنبریبجریضاہللہنعوکداھکیہکاںوہںےنزمدہفلںیمریبکتیہک
افررغمبیکنیترںیتعکزپںیھرھپاشعءیکدفرںیتعکزپںیھاسےکدعبرفامایںیمانبرمعریضاہللہنعےکاسھتاھتاںوہںےن
اسہگجااسییہایکاھتافرانبرمعریضاہللہنعےناہکںیمروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن

اسہگجااسییہایکاھت۔

رافی  :دسمد،ییحی،ہبعش،ہملسنبکہبلےسرفاتیےہہکںیمےندیعسنبریبجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
زمدہفلںیمامنزاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 167

راوی ٣ :شسز ،ابواحوؾ ،اطٌث ب ٩س٠ی ٥سے روایت ےہ ٛہ ٣یں ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل ً٨ہ

َ
َ
َ
رعَٓا ٕ
ت إلٔ َی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ َح َّسثَ َ٨ا أ ِط ٌَ ُث بِ ُُ ٩سَِ ٠ی ٕ ٩ِ ًَ ٥أبٔیطٔ َٗا َ ٢أٗ َِبُِ ٠ت َ ٍَ ٣ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٔ َ ٩ِ ٣
ا ِ٤ُ ٟز ِ َز ٥َِ ٠َٓ ٍٔ َٔ ٔ ٟیََ ٩ِ ُٜی ِٔتُرُ ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟتِٜبٔير ٔ َواَّ ٟت ِضٔ٠ی َٔ ١حًَّي أَ َت ِی َ٨ا ا ِ٤ُ ٟز ِ َزَٓ ٍَ َٔ ٔ ٟأ َ َّذ ََ ٪وأَ َٗ َا ٦أَ ِو أَ ََ ٣ز إ ٔ ِن َشاّ٧ا َٓأ َ َّذ ََ ٪وأَ َٗ َاََ ٓ ٦ؼلَّی ب ٔ َ٨ا
ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب ثَ ََل َث َر ٌََ ٛا ٕ
ت ث ُ َّ ٥ا َِ ٟتٔ ََت إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َٓ َ٘ا َ ٢اٟؼَّ ََلةُ ٓ ََؼلَّی ب ٔ َ٨ا ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥ز ًَا بٔ ٌَظَ ائٔطٔ َٗا ََ ٢وأَ ِخب َ َرنٔی ً ََٔل ُد

َ َٓ َ٘ا ََ ٢ػ َِّ ٠ی ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حسٔیثٔ أَبٔی ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٔ٘ٓ ٢ی ََٔ ١لبِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ِٔی ذََ ٔ ٟ
َص ََ ٜذا
دسمد ،اوباوحص ،اثعش نب میلس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےک اسھت رعافت ےس زمدہفل وک آای راےتس
ںیم فہ ربارب ریبکت فلیلہت ںیم وغشمؽ رےہ اہیں کت ہک مہ زمدہفل چنہپ ےئگ سپ اںوہں ےن اذاؿ دی افر ااقتم یہک ای ہی اہک ہک

اںوہںےنیسکصخشوکمکحایکاسےناذاؿدیافرااقتمیہکاسےکدعباںوہںےن مہوکرغمبیکنیترتعکزپاھںیئافررھپ
امہریرطػوتمہجوہرکرفامایاکیافرامنززپوھافراںوہں ےنمہوکاشعءیکدفرںیتعک زپاھںیئاسےک دعب اںوہںےناانپراتاک
اھکانبلطایکاثعشےتہکںیہہکالعجنبرمعفےن ھجےسایسرطحایبؿایکسجرطحریمےفادلمیلسےنانبرمعےسرفاتیایک
ےہہکبجاسرطہقیےک قلعتمانبرمعےساہکایگوت اںوہںےناہکہکںیم ےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتایسرطح
امنززپیھےہ۔
رافی  :دسمد،اوباوحص،اثعشنبمیلسےسرفاتیےہہکںیمدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
زمدہفلںیمامنزاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 168

راوی ٣ :شسزً ،بساٟواحس ب ٩زیاز ،ابوًوا٧ہ ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع٤ً ،ارہ ،حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز أَ َِّ ًَ ٪ب َس ا َِ ٟواح ٔ ٔس بِ ََ ٩ز َیاز ٕ َوأَبَا ًَ َواَ ٍَ َ ٧وأَبَا ٌَُ ٣اؤیَ ٍَ َح َّسثُوص ُِ ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٤َٔ ً ٩ار َة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
یس ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا َ٣َ ٢ا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی َػ ََل ّة إ ٔ ََّل َ ٔ ٟو ِٗت َٔضا إ ٔ ََّل ب ٔ َح ُِ َّ ٧َّٔٓ ٍٕ ٤ط َج َ ٍَ ٤بَي ِ َن
یَز ٔ َ
اٟؼ ِبحٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ َِ ٟس َٗ ِب ََ ١و ِٗت َٔضا
ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َوا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
ئ ب ٔ َح َِ ٍٕ ٤و َػلَّی َػ ََل َة ُّ

دسمد ،دبعاولادح نب زاید ،اوبوعاہن ،اوباعمفہی ،اشمع ،امعرہ ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوکیھبکریغفتقرپامنززپےتھوہےئںیہنداھکیوساےئزمدہفلےکفاہںآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرغمبفاشعءیکامنزعمجیکافراےلگدؿحبصیکامنزومعمؽےکفتق(اافسر)ےسےلہپزپیھ۔
رافی  :دسمد،دبعاولادحنبزاید،اوبوعاہن،اوباعمفہی،اشمع،امعرہ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
زمدہفلںیمامنزاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 169

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١یحٌي ب ٩آز ،٦سٔیا ٪بً ٩بساٟزح ٩٤بً ٩یاغ ،زیس بً ٩لیً ،بساہلل ب ٩ابورآٍ ،حرضت ًلی
رضي اہلل ً٨ہ

غ ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩آ َز ََ ٦ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ًَٔ ٩یَّا ٕ
ٕ ًَل َی ُٗزَ َح َٓ َ٘ا ََ ٢ص َذا ُٗزَ ُح َوص َُو
ًُب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َرآ ٍٕٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا أَ ِػ َبحَ َی ٌِىٔي أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َو َٗ َ
َحوا ِٔی رٔ َحالٔ٥ِ ُٜ
ا ِِ ٤َ ٟوٗ ٔ ُ
ٕ َو َج ِ ٍْ ٤ک ُ َُّ ٠ضا َِ ٣وٗ ٔ ْ
َح َٓاُ َ ِ ٧
َح ُت َصا صُ َ٨ا َو ٔ٣ىّي ک ُ َُّ ٠ضا َْ َ ٨ِ ٣
ٕ َوِ َ َ ٧

ادمحنبلبنح،ییحینبآدؾ،ایفسؿنبدبعارلنمحنبایعش،زدینبیلع،دبعاہللنباوبراعف،رضحتیلعریضاہللہنعےسرفاتی
ےہ ہکبج(زمدہفلںیم)روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنحبصیکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسزقح(اہپڑاکانؾ)ےکاپسڑھکے
وہےئافررفامایہیزقحےہافرہیفوقػیکہگجےہافراسرازمدہفلفوقػیکہگجےہ(افرینمرشتفیالےئوترفامای)ںیمےناہیں
رحنایکافرینمرحنیکہگجےہسپمتاےنپاکھٹونںرپرحن(رقابین)رکف۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ییحینبآدؾ،ایفسؿنبدبعارلنمحنبایعش،زدینبیلع،دبعاہللنباوبراعف،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
زمدہفلںیمامنزاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 170

راوی ٣ :شسز ،حٔؽ بُ ٩یاث ،جٌْف ب٣ ٩ح٤س ،حرضت جابز رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ی ٕ
ْف بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
اث ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
َح
ٕ َو َو َٗٔ ُِت صَا صُ َ٨ا ب ٔ َح َِ ٍٕ ٤و َج ِ ٍْ ٤ک ُ َُّ ٠ضا َِ ٣وٗ ٔ ْ
رع َٓ ٍُ ک ُ َُّ ٠ضا َِ ٣وٗ ٔ ْ
َح ُت َصا صُ َ٨ا َو ٔ٣ىّي ک ُ َُّ ٠ضا َْ َ ٨ِ ٣
ٕ َوِ َ َ ٧
َو َٗٔ ُِت َصا صُ َ٨ا بٔ ٌَ َز َٓ ٍَ َو َ َ

َحوا ِٔی رٔ َحالٔ٥ِ ُٜ
َٓاُ َ ِ ٧

دسمد ،صفح نب ایغث ،رفعج نب دمحم ،رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم
رعافت ںیم اہیں رپ ڑھکا افر رعافت اس را اک اسرا رہھٹےن یک ہگج ےہ افر ںیم زمدہفل ںیم اہیں رپ رہھٹا افر اسرا زمدہفل رہھٹےن یک
ہگجےہ(افرینمںیمرفامایہک)ںیمےناہیںرقابینیکافراسراینمرقابینیکہگجےہسپمتاےنپاےنپاکھٹونںرپرقابینرکف۔
رافی  :دسمد،صفحنبایغث،رفعجنبدمحم،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
زمدہفلںیمامنزاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 171

راوی  :حش ٩بً ٩لی ،ابواسا٣ہ ب ٩زیسً ،لاء ،حرضت جابزبً ٩بساہلل رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣أ ُ َسا َ ٍَ ٣بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َجابٔزُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َّ
َّ
َح
ٕ َوک ُ َُّ ٔ ٓ ١حا ٔد َٔ َ ٍَ َّٜ ٣
َح َوک ُ ُّ ١ا ِ٤ُ ٟز ِ َزِ ٣َ ٍٔ َٔ ٔ ٟوٗ ٔ ْ
رع َٓ ٍَ َِ ٣وٗ ٔ ْ
َط ْیَ ٙو َْ َ ٨ِ ٣
ٕ َوک ُ ُّ٣ٔ ١ىّي َْ َ ٨ِ ٣
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢ک ُ َُّ َ ١
نسح نب یلع ،اوبااسہم نب زدی ،اطعء ،رضحت اجربنب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایاسرارعافترہھٹےنیک ہگجےہافراسراینمرحن(رقابین)یکہگجےہافراسرازمدہفلرہھٹےنیکہگجےہافرہکمےکامتؾراےتس
ےنلچیکہگجںیہافررقابینیکہگجںیہ۔
رافی  :نسحنبیلع،اوبااسہمنبزدی،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
زمدہفلںیمامنزاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 172

راوی  :ابٛ ٩ثير ،سٔیا ،٪ابواسح ،ٙحرضت ً٤ز و ب٣ ٩ی٤و ٪رضي اہلل ً٨ہ

 ١ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٍٔ ََل
َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُٛ ٩ثٔير ٕ َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َح َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙزٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕٗ ٪ا ََٗ ٢ا َ٤َ ًُ ٢زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ا ٪أَصِ ُ
اب ک َ َ
اٟظ َِ ٤ص ًَل َی ثَبٔير ٕ َٓ َدا َُ َٔ ٟض ِ ٥أ ٨َّ ٟيي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠س َٓ ٍَ َٗ ِب َ ١كُُ٠و َٔ َّ
وَ ٪حًَّي َی َز ِوا َّ
اٟظ ِٔ ٤ص
ُیٔ ُ
ٔیـ َ
ُّ
انب،ریث،ایفسؿ،اوبااحسؼ ،رضحترمعفنبومیمؿریض اہللہنعےسرفاتیےہہک رضحترمعنباباطخبریض اہللہنع ےنرفامای
ہک دفر اہجتل ےک ولگ (زمدہفل ےس) ںیہن ولےتٹ ےھت اتفتق ہی ہک ث اہپڑ رپ وسرج وک ہن دھکی ےتیل ےھت سپ روسؽ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنایکناخمتفلیکافروسرجےنلکنےسےلہپ(زمدہفلےسولٹآےئ۔)
رافی  :انب،ریث،ایفسؿ،اوباقحس،رضحترمعفنبومیمؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زمدہفلےسدلجیولانٹ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
زمدہفلےسدلجیولانٹ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 173

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١سٔیاً ،٪بیساہلل ب ٩ابی یزیس ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

ض َی ُ٘و ُ ٢أََ٧ا َّٔ َٗ ٩ِ ٤َّ ٣س ََ ٦ر ُسو ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪أَ ِخب َ َرنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی یَز ٔ َ
یس أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َ ٍَ ٠ا ِ٤ُ ٟزِ َزِٔ ٍٔ َٔ ٔ ٟی َؿ ٌِ ٍَٔٔ أَصِٔ٠طٔ
ادمحنبلبنح،ایفسؿ،دیبعاہللنبایبسیدی،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمیھباؿولوگںںیماشلم
اھتخبکوآپ یلصاہللہیلعفآہل فملسےنزمکفراجؿرک (وعرتافرےچب) زمدہفلیکرات ںیمآےگ(ینمیکرطػ) جیھبدایاھت(ات ہک
ا وکموجؾےکفتقفیلکتہنوہ)۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ایفسؿ،دیبعاہللنبایبسیدی،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
زمدہفلےسدلجیولانٹ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 174

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا ،٪س٤٠ہ بٛ ٩ہی ،١حش ،٩حرضت ًبساہلل بً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

ض َٗا ََّ َٗ ٢س َ٨َ ٣ا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َس ٍُ ٤ََ ٠بِ َُ ُٛ ٩ض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١ا َِ ٟح َش ٔ ٩ا َِ ٌُ ٟزن ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َ ٍَ ٠ا ِ٤ُ ٟز ِ َز ٍَٔٔ ٔ ٟأُُ َِی ٍَ ٤َ ٔ ٠بَىٔي ًَ ِبسٔ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب ًَل َی ُح َُ ٤زا ٕ
ت َٓ َح ٌَ َ ١یََِ ٠ل ُذ أَ ِٓ َدا َذَ٧ا َو َی ُ٘و ُ٢
َّ
َّ
اٟرض ُب َّ
َّ
ُ
ا٠ٟي ِّ ُن
أبَ ِیىٔ َّي ََل َت ِز ُ٣وا ا َِ ٟح َِ ٤ز َة َحًي َت ِل ٍَ ُ٠اٟظ ُِ ٤ص َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز اِ ٠ٟل ُذ َّ ِ
دمحمنب،ریث،ایفسؿ،ہملسنبکہبل،نسح،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکزمدہفلیکراتںیمآپیلص

اہللہیلعفآہلفملسےنمہوک افرینببلطمےکڑلوکںوکدگوھںرپوساررکاےکآےگ (ینمیکرطػ)جیھب دایاھت آپ یلصاہللہیلع
لط
فآہل فملس امہری راونں رپ رنیم ےس امرےت ےھت افر رفامےت ےھت رکنکایں ہن امران بج کت ہک وسرج ہن لکن آےئ اوبداؤد ےتہک ںیہ ح
ےکینعمںیہآ یگتسےسامران۔

رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،ہملسنبکہبل،نسح،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ

زمدہفلےسدلجیولانٹ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 175

راوی  :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،وٟیس بً٘ ٩بہ ،ح٤زہ ،حبیب ،ابوثابتً ،لاء ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

یب بِ ٔ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َح ِ٤زَةُ اٟزَّیَّ ُ
ات ًَ َِ ٩حب ٔ ٔ
و ٪ا َِ ٟح َِ ٤ز َة َحًَّي
ًَبَّا ٕ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َ٘ ِّس ُُ ٦ؿ ٌََٔا َئ أَ ِصٔ٠طٔ بٔ ََِٕ ٠ص َو َیأ ِ ُ٣زُص َُِ ٥ی ٌِىٔي ََل َی ِز َُ ٣
ض َٗا َ ٢ک َ َ
َت ِل َُّ ٍَ ٠
اٟظ ُِ ٤ص
امثعؿ نب ایب ہبیش ،فدیل نب ہبقع ،زمحہ ،بیبح ،اوباثتب ،اطعء ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس اےنپ ولوگں ںیم ےس وج زمکفر وہےت ےھت (ےسیج وعرںیت افر ےچب) ا وک ادنریھے ہنم یہ (ینم یک رطػ) رفاہن رفام
دےتیےھتافررفامدےتیےھتہکرکنکایںہنامرانبجکتہکوسرجہنےلکن۔
رافی  :امثؿنبایبہبیش،فدیلنبہبقع،زمحہ،بیبح،اوباثتب،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
زمدہفلےسدلجیولانٹ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 176

راوی  :ہارو ٪بً ٩بسہلل ،اب ٩ابی ٓسیَ ،ؿحاک ،ابً ٩ث٤ا ،٪ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ َٕ ًَ َِّ ٩
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا صَ ُ
اٟـحَّا ٔک َی ٌِىٔي ابِ َِ ًُ ٩ث ََ ٤
ا ٩ِ ًَ ٪صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َف َِ ٣ت ا َِ ٟح َِ ٤ز َة َٗ ِب َ ١ا ِِ َٔ ٟحز ٔث ُ ََّ ٣َ ٥ـ ِت
َح ََ
ًَائٔظَ ٍَ أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت أَ ِر َس َ ١أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔأ ُ َِّ ٦سَِ ٟ ٍَ ٤ََ ٠ی َ ٍَ ٠أ ِ ٨َّ ٟ
َ ا َِ ٟی ِو ُ ٦ا َِ ٟی ِو ََّ ٦أ ٟذی یَُٜو َُ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ٌِىٔي ً ٔ َِ ٨س َصا
َٓأَٓ َ
ا ٪ذََ ٔ ٟ
َاؿ ِت َوک َ َ
اہرفؿنبدبعہلل،انبایبدفکی،احضک،انبامثعؿ،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےن اؾہملس ریض اہلل اہنع وک ویؾ ارحنل ںیمرات یہ وک (ینمیکرطػ) رفاہن رفام دای اھتاںوہں ےن رجفےسےلہپ رکنکایں
امرںی افراخہنہبعکںیماجرکوطاػاافہضرکآںیئافرہی(ویؾارحنل)فہدؿاھتسجدؿروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساےکناسھترےتہ
ےھت(ینعیایکنابریاکدؿاھت)۔
رافی  :اہرفؿنبدبعہلل،انبایبدفکی،احضک،انبامثعؿ،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
زمدہفلےسدلجیولانٹ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 177

راوی ٣ :ح٤س ب ٩خَلء ،یحٌي  ،اب ٩جزیخً ،لاء ،حرضت اس٤اء ب٨ت ابی برک رضي اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩خ ََّلز ٕا َِ ٟباصٔل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ َلائْ أَ ِخب َ َرنٔی ُِ ٣دب ٔ ْر ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ أََ َّ ٧ضا َر َِ ٣ت ا َِ ٟح َِ ٤ز َة

ُُِٗ ٠ت إَّٔ٧ا َر َِ ٣ی َ٨ا ا َِ ٟح َِ ٤ز َة بَِٔ ٠ی َٕٗ ١اَِ ٟت إَّٔ٧ا ُ٨َّ ٛا َن ِؼ ََ ٍُ ٨ص َذا ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

دمحمنبالخء،ییحی،انبرججی،اطعء،رضحتاامسءتنبایبرکبریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکاںوہںےنرکنکایںامرںیافراہکہکمہ
ےنراتیہںیمرکنکایںامرںیلافرمہروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیمااسییہرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبالخء،ییحی،انبرججی،اطعء،رضحتاامسءتنبایبرکبریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
زمدہفلےسدلجیولانٹ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 178

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا ،٪ابو زبير ،حرضت جابز رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَىٔي أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ ٢أَٓ َ
َاق َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًََِ ٠یطٔ
َّ
اٟشٜٔی ََ ٍُ ٨وأَ ََ ٣زص ُِ ٥أَ ِ ٪یَ ِز ُ٣وا بِٔ ٔ٤ث َٔ ١ح َصي ا َِ ٟد ِذ ٔ
ٖ َوأَ ِو َؿ ٍَ ِٔی َوازٔی َُ ٣ح ِّسٕ

دمحم نب ،ریث ،ایفسؿ ،اوب زج  ،،رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زمدہفل ےس اانیمطؿ ےس
ولےٹافررفامایہکوھچیٹرکنکایںامرںیلافرفادیرسحمںیموساریوکزیتدفڑاای۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،اوبزج ،،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحاربکاکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ

جحاربکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 179

راوی ٣ :و ١٣بٓ ٩ـ ،١وٟیس ،ہظا ،٦ابُ ٩از٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ ١ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٦ی ٌِىٔي ابِ َ ٩ا َِِ ٟازٔ َح َّسثَ َ٨ا َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ؤ َُّ ٣
َح بَي ِ َن ا َِ ٟح ََ ٤زا ٔ
َح َٗا ََ ٢ص َذا یَ ِو ُ٦
ت ِٔی ا َِ ٟح َّح ٍٔ َّأًٟي َح َّخ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُّی یَ ِوَ ٕ ٦ص َذا َٗاُٟوا یَ ِو ُ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
ٕ َی ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ َ

ا َِ ٟح ِّخ اْلِ َ ِٛبَر ٔ

وملمنبلضف،فدیل،اشہؾ،انباغز،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسحجة
اولداعےکومعقرپویؾارحنلوک(دوسںیذیاہجحلوک)رمجاتےکاپسڑھکےوہےئافرولوگںےسوپاھچہیوکاسندؿےہ؟ولوگںےن
اہکویؾارحنلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیجحاربکاکدؿےہ۔
رافی  :وملمنبلضف،فدیل،اشہؾ،انباغز،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
جحاربکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 180

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌي بٓ ٩ارض ،ح ٥ٜب٧ ٩آٍ ،طٌیب ،زہزی٣ ،ح٤س بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ً٨ہ

ض أَ َّ ٪ا َِ ٟح َ ٥َ ٜبِ ََ٧ ٩آ ٍٕٔ َح َّسثَ ُض َِ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َح َّسثَىٔي ُح َِ ٤ی ُس بِ ُِ ًَ ٩بسٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
وٖ بٔا ِٟب َ ِیتٔ
ْش ْک َو ََل َی ُل َ
َح بٔٔ٤ىّي أَ ََِ ٪ل َی ُح َّخ بَ ٌِ َس ا ٌَِ ٟأ ِ ٣ُ ٔ ٦
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢بَ ٌَ َثىٔي أَبُو بَ ِرکٕ ٓ َٔی ٩ِ ٤یُ َؤ ِّذ ُ ٪یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ

َح َوا َِ ٟح ُّخ اْلِ َ ِٛبَرُ ا َِ ٟح ُّخ
اَ ٪ویَ ِو ُ ٦ا َِ ٟح ِّخ اْلِ َ ِٛبَر ٔیَ ِو ُ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
رعیَ ْ
ُِ

دمحم نب ییحی نب افرس ،مکح نب انعف ،بیعش ،زرہی ،دمحم نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
اوبرکبدصقیریض اہللہنعےنینمںیمویؾارحنلوکےھجمہیاالعؿرکےنےکےیلاجیھبہکاساسؽےکدعبوکیئرشمکجحہنرکےافر
ہنوکیئصخشربہنہوہرکتیباہللاکوطاػرکےافرجحاربکاکدؿرقابیناکدؿےہافرجحاربک(ڑباجح)ےسرمادجحےہ(افرجحارغص
ےسرمادرمعہےہ)۔
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،مکحنبانعف،بیعش،زرہی،دمحمنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امہرحؾےسرمادوکےسنےنیہمںیہ؟
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
امہرحؾےسرمادوکےسنےنیہمںیہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 181

راوی ٣ :شسز ،اس٤اًی ،١ایوب ،حرضت ابوبرکہ رضي اہلل ً٨ہ

َ
رک َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ َل َب ِٔی َح َّحتٔطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أبٔی بَ ِ َ

ت َواْلِ َ ِر َق َّ
اس َت َس َار ََ ٛض ِی َئتٔطٔ َی ِو ََ ٦خ ََٙ ٠اہللُ َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
رح ْ ٦ثَ ََل ْث
َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اٟزَّ ََ ٣
اِ َٗ ٪س ِ
ْش َط ِض ّزا َٔ ٨ِ ٣ضا أَ ِر َب ٌَ ٍْ ُ ُ
اٟش َ ٍُ ٨اث ِ َ٨ا ًَ َ َ

ات ذُو ا َِ ٌِ ٔ ٟ٘سة ٔ َوذُو ا ِٔ ٟح َّح ٍٔ َوا َِّ َ ٤ُ ٟ
ا٪
َُ ٣ت َواَ ٔ ٟی ْ
رض َّأ ٟذی بَي ِ َن ُج َ٤ا َزی َو َط ٌِ َب َ
َح َُ ٦و َر َج ُب َُ َ ٣

دسمد،اامسلیع،اویب ،رضحتاوبرکبہریضاہللہنعےس رفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنجحںیم ہبطخزپاھوت رفامای
زامہن ٹلپ رک فاسی یہ وہ ایگ ےہ اسیج اس دؿ اھت سج دؿ اہلل اعتیل ےن زنیم ف آامسؿ وک دیپا رفامای اھت اسؽ ںیم ابرہ ےنیہم وہےت ںیہ اچر
رحاؾ (رحتم ف تمظع فاےل) ںیہ (افر اؿ اچر ںیم ےس) نیت ےپ درےپ ںیہ ینعی ذفادعقلہ ،ذفاہجحل ،رحمؾ افر ربج وج ہک امجدی
اآلرخہافرابعشؿےکدرایمؿےہ۔
رافی  :دسمد،اامسلیع،اویب،رضحتاوبرکبہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
امہرحؾےسرمادوکےسنےنیہمںیہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 182

راوی :

وب َّ
ی ٩ِ ًَ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی
اٟش ِدت َٔیان ٔ ُّی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ َٔٓ ٩یَّاقٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
اب َح َّسث َ َ٨ا أَ ُّی ُ
َ
رک َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َس َّ٤ا ُظ ابِ ُِ ًَ ٩و َٕ٘ َٓ ٪ا َِ ًَ ٩ِ ًَ ٢ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی
رک َة ًَ ِ ٩أبٔی بَ ِ َ
بَ ِ َ
َ
رک َة ِٔی َص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ
رک َة ًَ ِ ٩أبٔی بَ ِ َ
بَ ِ َ
دمحم نب ییحی نب ایفض  ،دبعاولاہب ،اویب ایتخسین  ،دمحم نب ریسنی ،انب ایب رکبہ ےس اکی دفرسیدنس ےکاسھت یبن یلص اہلل ہیلع فملس

ےسرفاتیرمفیےہ۔۔اوبداؤدےتہکںیہہکاسدحثیںیمانبوعؿےناوبرکبہاکانؾدبعارلنمحرفاتیایکےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئفوقػرعہفہناپےئوتایکرکے؟
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ارگوکیئفوقػرعہفہناپےئوتایکرکے؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 183

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا ،٪بٜيرً ،لاءً ،بساٟزح ،٩٤ب ٩یٌ٤ز اٟسیلی

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَىٔي ب ُ َٜيِرُ بِ َُ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩ی ٌِ ََ ٤ز ِّ
اٟسیل ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی
ْف ٔ ٩ِ ٣أَصِ ِٔ َ ٧ ١ح ٕس َٓأ َ َ٣زُوا َر ُج َّل َٓ َ٨ا َزی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو بٔ ٌَ َز َٓ ٍَ َٓ َحا َئ ْ َ ٧
اض أَ ِو َن َ ْ
َ
َّ
َّ
اٟؼ ِبحٔ
َِ ٛی َ
رع َٓ ٍَ ََ ٩ِ ٣جا َئ َٗ ِب ََ ١ػ ََلة ٔ ُّ
ٕ ا َِ ٟح ُّخ َٓأ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ر ُج َّل َٓ َ٨ا َزی ا َِ ٟح ُّخ ا َِ ٟح ُّخ یَ ِو َُ َ ٦
َ
َخ ٓ َََل إٔث ِ ََِ ٠ًَ ٥یطٔ َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ ِر َز َٖ
َِٔ ٟ ٩ِ ٣ی ََ ٍٔ ٠ج َِ َٓ ٍٕ ٤ت ََّ ٥ح ُّح ُط أَیَّ ُا٣ٔ ٦ىّي ثَ ََلث َ ٍْ ٓ َََ ٩ِ ٤ت ٌَ َّح َِٔ ١ی َی ِو َ٣ي ِ ٔن ٓ َََل إٔث ِ ََِ ٠ًَ ٥یطٔ َو ََ ٩ِ ٣تأ َّ َ
اَٗ ٪ا َ ٢ا َِ ٟح ُّخ ا َِ ٟح ُّخ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن َو َر َوا ُظ یَ ِحٌَي
َ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
َر ُج َّل َخ َِٔ ٠طُ َٓ َح ٌَ َ ١یُ َ٨ازٔی ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َ َر َوا ُظ ِٔ ٣ض َزا ُُ ٩ِ ًَ ٪سٔ َِی َ

اَٗ ٪ا َ ٢ا َِ ٟح ُّخ ََّ ٣ز ّة
بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ا َِّ َ٘ ٟلا ُُ ٩ِ ًَ ٪سٔ َِی َ
دمحم نب ،ریث ،ایفسؿ ،ریکب ،اطعء ،دبعارلنمح ،نب رمعی ادلیلی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےک اپس آایآپ
یلص اہلل ہیلعفآہل فملسرعہف ںیم ےھت وت دنچ دجن ےک ولگ آپ یلص اہللہیلع فآہلفملسیک دختم ںیم احرض وہےئ اںوہں ےن اکی
صخشوکمکحدایسپاسےناکپررکوپاھچایروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسجحسکرطحوہاتےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن یھب
اکیآدیموکمکحدایوتاسےندنلبآفازںیموجابدایہکجحرعہفےکدؿےہوجصخشدوسںیبشوکرجفےسےلہپرعہفںیمآاجےئ
اگوتااکسجح وپراوہاجاگیئ افر ینمںیمرےنہ ےکنیتدؿ ںیہ سجےندفدؿ ےکادنروکچرکےنںیمدلجییکوتاسرپ وکیئانگہ ںیہن
افرسجےناتریخیکاس رپ یھبھچکانگہںیہن۔رھپآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن اکیصخشوکاےنپےھچیپ اھٹبایل افرفہ یہیاکپرےت
الچ ایگ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوکس رہماؿ ےن ایفسؿ ےس رفاتی رکےت وہےئ اجحل اجحل دف رمہبت اہک ےہ۔ افر ییحی نب دیعس ااطقلؿ ےن
ایفسؿ ےس اجحل رصػ اکی رمہبتذرک ایک ےہ۔فوقػرعہف رفض ےہ ااکسفتق ونںی اترخی ےک زفاؽ ےس ےلرکدوسںی اترخییک

بشںیمولطعرجفکتےہاسےکدرایمؿارگاکیاستعیھبرہھٹایگوتااکسجححیحصےہ۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،ریکب،اطعء،دبعارلنمح،نبرمعیادلیلی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ارگوکیئفوقػرعہفہناپےئوتایکرکے؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 184

راوی ٣ :شسز ،یحٌي  ،اسٌ٤یً ،١ا٣ز ،حرضت رعوہ ب٣ ٩رضض اٟلائی

ض َّ
اٟلائ ُّٔی َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
رع َوةُ بِ ُِّ َ ٣ُ ٩
رض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَا ْٔ ٣ز أَ ِخب َ َرنٔی ُ ِ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا ِِ ٤َ ٟوٗ ٔ ٕٔ َی ٌِىٔي ب ٔ َح ُِِ ٠ُٗ ٍٕ ٤ت ٔجئ ُِت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٔ ٩ِ ٣ج َب ٔ ١كَ ِّی ٕئ أَک ِ َُِ ٠٠ت َٔ ٣ل َّیًٔي َوأَ ِت ٌَ ِب ُت َن ِٔ ٔسي َواہللٔ َ٣ا

َت َز ُِ ٛت َٔ ٩ِ ٣ح ِب ٕ ١إ ٔ ََّل َو َٗٔ ُِت ًََِ ٠یطٔ ٓ ََض ِ ١لٔی َٔ ٩ِ ٣ح ٓ ٕخ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ ِز َر َک َ٨َ ٌَ ٣ا صَ ٔذظ ٔاٟؼَّ ََل َة
َ
َ َِ ٟی َّل أَ ِو َ َ ٧ض ّارا َٓ َ٘ ِس َت ََّ ٥ح ُّح ُط َو َٗ َضي َت َٔ َث ُط
رعٓ َ
َات َٗ ِب َ ١ذََ ٔ ٟ
َوأتَی َ َ

دسمد ،ییحی ،اامسلیع ،اعرم  ،رضحت رعفہ نب رضمس ااطلیئ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ومفق
ںیم آای ینعی زمدہفل ںیم ںیم ےن اہک ای روسؽ یلص اہللہیلع فآہلفملس ںیم ےط ےک اہپڑفں ںیم ےس الچآات وہں ںیم ےن اینپ افینٹن وک
اکھت امرا ےہ افر وخد وک یھب اکھتای ےہ دخایک مسق ےھجم راہتس ںیم وکیئ اہپڑ ںیہن الم سج رپ ںیم ہن رہھٹا وہں وت ایک ریما جح درتس وہ ایگ؟
آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای وجصخشامہرےاسھتاس امنز وک اپےئ(ینعی زمدہفل ںیمرغمب افر اشعءیک امنز) افر فہ اےکس
دعبیلہپراتوکایدؿوکرعافتںیمرہھٹاکچوہوتااکسجحوپراوہایگسپفہاانپلیملیچکدفررکے۔
رافی  :دسمد،ییحی،الیعمس،اعرم،رضحترعفہنبرضمسااطلیئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ارگوکیئفوقػرعہفہناپےئوتایکرکے؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 185

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨بً ،١بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ح٤یس ،ارعد٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہی ،٥حرضت ًبساٟزح ٩٤بٌ٣ ٩اذ رضي اہلل ً٨ہ

َّ َ
َ
َ
ِم ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس
رع ٔد ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َح َّسثَ َ٨ا أ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّزا ٔ ٚأ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕس اْلِ ِ َ

اض
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اذ ٕ ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َح ٔ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢خ َل َب أ ٨َّ ٟي ُّي َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَ ٨َّ ٟ
سة ٔ
بٔٔ٤ىّي َوَ٧زَّ َُ ٟض ِ٨َ ٣َ ٥ازٔ َُ ٟض َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٔ ٟ ٢ی ِ٨ز ٔ ِ ٢ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجزُ َ
وَ ٪صا صُ َ٨ا َوأَ َط َار إلٔ َی َِ ٣ی َ ٍٔ ٨َ ٤ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٍٔ ٠واْلِ َ ِن َؼا ُر صَا صُ َ٨ا َوأَ َط َار إلٔ َی َِ ٣ی َ َ
اض َح ِو َُ ٟض ِ٥
ا ِِ ٔ ٟ٘ب َ ٍٔ ٠ث ُ ََّ ٔ ٟ ٥ی ِ٨ز ٔ ِ ٢اُ ٨َّ ٟ

ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،رمعم،دیمح،ارعج،دمحم نباربامیہ،رضحتدبعارلنمحنباعمذریضاہللہنع ےسرفاتیےہ ہکاںوہں
ےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاکیاحصیبےسانسہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنینمںیمولوگںےکاسےنمرقترییکافر
ا وک اےنپ اکھٹونں ںیم ااترا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلبق ےک داینہ رطػ ااشرہ رکےت وہےئ رفامای اہمرجنی اہیں ارتںی
افر ہلبق ےک ابںیئ رطػ ااشرہ رکےت وہےئ رفامای ااصنر اہیں ارتںی رھپ ابیق ولوگں ےک ےیل مکح وہا ہک فہ اؿ ےک (اہمرجنی ف
ااصنرےک)اردرگدارتںی۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،رمعم،دیمح،ارعج،دمحمنباربامیہ،رضحتدبعارلنمحنباعمذریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ینمںیمسکدؿہبطخزپےھ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ینمںیمسکدؿہبطخزپےھ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 186

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء اب٣ ٩بارک ،ابزاہی ٥ب٧ ٩آٍ ،اب ٩ابی ٧حیحٗ ،بی٠ہ بىي برک ٛے زو طدؼوں

ئ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َ٧حٔ ٕ
یح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ر ُج َ٠ي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣بَىٔي
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
یَ ٙوِ َ ٧ح َُ ٨ِ ٔ ً ٩س َراح ٔ َ٠تٔطٔ َوه ٔ َی ُخ ِل َب ٍُ
بَ ِرکٕ َٗ َاَل َرأَیِ َ٨ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِد ُل ُب بَي ِ َن أَ ِو َس ٔم أَیَّا ٔ ٦اَّ ٟت ِ ٔ
ْش ٔ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠أًٟي َخ َل َب بٔٔ٤ىّي
دمحمنبالعءانبابمرک،اربامیہ نبانعف،انبایبحیجن ،ہلیبق ینبرکبےکدفوصخشں ےسرفاتیےہ ہکفہ ےتہکںیہ ہک مہ آپیلصاہلل
ہیلعفآہل فملس یک افینٹن ےک رقبی ڑھکے وہےئ ےھت مہ ےنداھکی ہکآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملسہبطخ زپھ رےہ ےھت افر ہی ہبطخ
اایؾرشتقیےکچیبفاےلدؿاھتافریہیفہہبطخاھتوجینمںیمروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنزپاھاھت۔
رافی  :دمحمنبالعءانبابمرک،اربامیہنبانعف،انبایبحیجن،ہلیبقینبرکبےکدفوصخشں
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ینمںیمسکدؿہبطخزپےھ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 187

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،ابوًاػ ،٥حرضت ربیٌہ بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩حؼين

ا٪
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
یٌ ٍُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩حُ َؼي ِ ٕن َح َّسثَ ِتىٔي َج َّست ٔی َ َّ
رسا ُئ ب ٔ ُِ ٨ت ِ َ ٧ب َض َ
اػ َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا َرب ٔ َ
ض َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُّی َی ِوَ ٕ ٦ص َذا ُٗ ِ٨َ ٠ا اہللُ
اٟز ُؤ ٔ
َوکَاِ َ ٧ت َربَّ ٍُ بَ ِی ٕت ِٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٍٔ َٗاَِ ٟت َخ َلب َ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َُّ ٦

َ َٗا َ ٥ُّ ًَ ٢أَبٔی ُ َّ
رح َة اَّ ٟز َٗا ٔش ِّي إُٔ َّ ٧ط َخ َل َب أَ ِو َس َم أَیَّأ ٦
َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا َ ٢أََِ ٟی َص أَ ِو َس َم أَیَّا ٔ ٦اَّ ٟت ِ ٔ
یَٗ ٙا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
ْش ٔ

یٙ
اَّ ٟت ِ ٔ
ْش ٔ

دمحمنباشبر،اوباعمص،رضحترہعیبنبدبعارلنمحنبنیصحےسرفاتیےہہکریمیدادیرساءتنباہبنؿوجہکزامہناجتیلہںیم
اکیتب اخہنیک امہکل ںیھت فہ  یتہ ںیہہک روسؽ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن مہ وک ویؾ ارلفسئ ںیم(رقابین ےک دفرسے دؿ) ہبطخ
انسایسپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہےسوپاھچہکہیوکؿاسدؿےہ؟مہےناہکہکاہللافرااکسروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
یہزایدہاجےتنںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیاایؾرشتقیےکچیباکدؿےہاوبداؤدےتہکںیہہکاوبرحہراقیشےکاچچےس
یھبایسرطحرفاتیایکےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناایؾرشتقیےکدرایمیندؿہبطخدای۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعمص،رضحترہعیبنبدبعارلنمحنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےناہکہکویؾارحنلںیمہبطخزپےھ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
سجےناہکہکویؾارحنلںیمہبطخزپےھ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 188

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ہظا ٦بً ٩بساً ،َ٠٤ٟرک٣ہ ،حرضت ہز٣اض ب ٩زیاز باہلی

اض بِ ُ ٩زٔیَاز ٕ ا َِ ٟباصٔل ٔ ُّی َٗا َ٢
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا َِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟح َّسث َ َ٨ا ً ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
ٔرک ََ ٍُ ٣ح َّسثَىٔي ا ِٟض ٔ ِز َُ ٣
ئ یَ ِو َ ٦اْلِ َ ِؿ َهی ب ٔٔ٤ىّي
اض ًَل َی َ٧ا َٗتٔطٔ ا ِِ ٌَ ٟـ َبا ٔ
َرأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِد ُل ُب اَ ٨َّ ٟ

اہرفؿنبدبعاہللاشہؾنبدبعاکلمل،رکعہم،رضحترہامسنبزایدابیلہےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
وکاینپافینٹنابضعءرپینمںیمرقابینےکدؿہبطخزپےتھداھکیےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہللاشہؾنبدبعاکلمل،رکعہم،رضحترہامسنبزایدابیلہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
سجےناہکہکویؾارحنلںیمہبطخزپےھ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 189

راوی ٣ :و ،١٣ابٓ ٩ـ ،١وٟیس ،اب ٩جابز س٠ی ،٥حرضت ابوا٣ا٣ہ رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ؤ ََّ ١ْ ٣ی ٌِىٔي ابِ َ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١ا َِّ َ ٟ
َحان ٔ َّی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩جابٔز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسَِ ٠ی ُ ٥بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕا ََِ َ َٟلعٔ ُّی َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا
َح
أ ُ َ٣ا ََ ٍَ ٣ی ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُخ ِل َب ٍَ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٤ىّي یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
وملم ،انب لضف ،فدیل ،انب اجرب میلس ،رضحت اوباامہم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ینم ےک دؿ (ینعی دوسںی اترخی
ںیم)روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساکہبطخانسےہ۔
رافی  :وملم،انبلضف،فدیل،انباجربمیلس،رضحتاوباامہمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویؾارحنلںیمہبطخسکفتقزپےھ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ویؾارحنلںیمہبطخسکفتقزپےھ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 190

راوی ً :بساٟوہاب بً ٩بساٌٟزیز٣ ،زوا ،٪ہَل ٢بً ٩ا٣ز ،حرضت رآٍ ب٤ً ٩زو ٣زنی رضي اہلل ً٨ہ

اب بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟزح ٔٔیِّ ٥
اٟس َِ ٣ظِ ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٩ِ ًَ ٪ص ََٔل ٔ ٢بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕا ِ٤ُ ٟزِن ٔ ِّی َح َّسثَىٔي َرآ ٔ ٍُ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ا ِ٤ُ ٟزِن ٔ ُّی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
اٟـ َهی ًَل َی َب ِِ ََ ٍٕ ٠ط ِض َبا َئ َو ًَل ٔ ٌّی َرض َٔي اہللُ
اض بٔٔ٤ىّي ح ٔي َن ِار َت َٔ ٍَ ُّ
َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِد ُل ُب اَ ٨َّ ٟ

ًَ ُِ ٨ط ی ٌَُبِّرُ ًَ ِ٨طُ َوا٨َّ ٟا ُض بَي ِ َن َٗاً ٔ ٕس َو َٗائ ٕٔ٥

دبعاولاہبنبدبعازعلسی،رمفاؿ،الہؽنباعرم،رضحت راعفنبرمعفزمینریضاہللہنعےسرفاتیےہہک(دوسںیاترخیںیم)
سجفتقہکآاتفبدنلبوہاںیمےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکیدیفسرگنےکرچخرپ
وسار وہ رک ولوگں وک ہبطخ انس رےہ ےھت افر رضحت یلع ریض اہلل ہنع (دفر ےک ولوگں ےک اسےنم) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
رتامجینرکرےہےھتافرھچکولگڑھکےےھتافرھچکولگےھٹیبےھت
رافی  :دبعاولاہبنبدبعازعلسی،رمفاؿ،الہؽنباعرم،رضحتراعفنبرمعفزمینریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ینمںیمہبطخےکدفراؿاامؾایکایبؿرکے
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ینمںیمہبطخےکدفراؿاامؾایکایبؿرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 191

راوی ٣ :شسزً ،بساٟوارث ،ح٤یس٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہی ،٥حرضت ًبساٟزح ٩٤بٌ٣ ٩اذ تیِم رضي اہلل ً٨ہ

َ
ِم
ِم ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اذ ٕاٟت َّ ِی ٔ ِّ
رع ٔد ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕس اْلِ ِ َ
َٗا ََ ٢خ َلب َ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ح ُ ٩بٔٔ٤ىّي َٓ ُٔتٔ َح ِت أَ ِس َ٤اًُ َ٨ا َحًَّي ُ٨َّ ٛا َن ِش َ٣َ ٍُ ٤ا َی ُ٘و َُ ٢وِ َ ٧ح ُِٔ ٩ی َ٨َ ٣ازٔ٨َ ٔ ٟا

ی٩
ٓ ََلٔ َٔ ٙی ٌَُ ُِّ ٤ُ ٠ض ِ٨َ ٣َ ٥ا ٔس َُ ٜض َِ ٥حًَّي بَ َ َّ ٠ا ِٟح ٔ ََ ٤ار ٓ ََو َؿ ٍَ أ ُ ِػبُ ٌَ ِیطٔ َّ
اٟشبَّابَ َتي ِ ٔن ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ب ٔ َح َصي ا َِ ٟد ِذ ٔ
ٖ ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
َ
َٓ َ٨زَُٟوا ِٔی َُّ َ٘ ٣سٔ ٦ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ َوأَ ََ ٣ز اْلِ َ ِن َؼ َار َٓ َ٨زَُٟوا َٔ ٩ِ ٣و َرا ٔ
اض َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
ئ ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ث ُ ََّ٧ ٥زَ َ ٢اَ ٨َّ ٟ

دسمد ،دبعاولارث ،دیمح ،دمحم نب اربامیہ ،رضحت دبعارلنمح نب اعمذ یمیت ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ینم ںیم مہ وک روسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنہبطخانسایسپامہرےاکؿلھکےئگاہیںکتہکمہاےنپاےنپاکھٹونںںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملساک
ہبطخ نس رےہ ےھت سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک اراکؿ جح اھکسےن رشفع ےیک اہیں کت ہک رکنکایں امرےن ےک ایبؿ
کتےچنہپرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناہشدتفایلدفونںاایلگنںاےنپاکونںںیمدالخںیکافر(دنلب آفازےس) رفامایوھچیٹ
وھچیٹ رکنکایں امران اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہمرجنی وک مکح رفامای سپ فہ دجسم ےک اےلگ  ےص ںیم ارتے افر رھپ
ااصنروکمکحرفامایفہدجسمےکےلھچپ ےصںیمارتےاےکسدعبابیقولگارتے۔
رافی  :دسمد،دبعاولارث،دیمح،دمحمنباربامیہ،رضحتدبعارلنمحنباعمذیمیتریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ینمفایلراوتںںیمہکمںیمرانہ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ینمفایلراوتںںیمہکمںیمرانہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 192

راوی  :ابو برک٣ ،ح٤س ب ٩خَلز ،یحٌي  ،اب ٩جزیخ ،جزیز ،حرضت ًبساٟزح ٩٤بَ ٩فور ےن حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل ً٨ہ

رحیز ٕ َّ
َ َٔ ٩ِ ٣ی ِحٌَي أَُ َّ ٧ط
اٟظ ٓ
رحیزْ أَ ِو أَبُو َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِرکٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩خ ََّلز ٕ ا َِ ٟباصٔل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َح َّسثَىٔي َ ٔ
یت ًَل َی ا ِ٤َ ٟا َٔ٘ َٓ ٢ا َ٢
ض ٓ ََیأتِ ٔی أَ َح ُسَ ٧ا ََ َٓ ٍَ َّٜ ٣یب ٔ ُ
َفو ٕر َی ِشأ َ ُ ٢ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢إَّٔ٧ا َ٧ت ََبا َی ٍُ بٔأ َ َِ ٣وا ٔ ٢ا٨َّ ٟا ٔ
َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُّ َ ٩
ات بٔٔ٤ىّي َوهَ َّ١
أَ َّ٣ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ب َ
اوبرکب،دمحمنبالخد،ییحی،انبرججی،رجری،رضحتدبعارلنمحنبرففخےنرضحتانبرمعریضاہللہنعےسوپاھچہکمہولوگں اک
امؽاچیب رکےت ںیہ(یکسجانبء رپ امہرے اسھت تہب اس امؽ راتہ ےہ یکسج افحتظ رضفری ےہ) وت ایک مہ ںیم ےس وکیئ صخش (ینم ےس
آرک)ہکمںیماےنپامؽےکاپسرہاتکسےہ؟رفامایہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسراتافردؿوکینمیہںیمرےتہےھت۔
رافی  :اوبرکب،دمحمنبالخد،ییحی،انبرججی،رجری،رضحتدبعارلنمحنبرففخےنرضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ینمفایلراوتںںیمہکمںیمرانہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 193

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،اب٤٧ ٩ير ،ابواسا٣ہً ،بیساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل ً٨ہ

ِ
َّاض
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َوأَبُو أ ُ َسا ًَُ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ا ِس َتأذ ََ ٪ا ٌَِ ٟب ُ
یت ب ٔ َََ ٟ ٍَ َّٜ٤یال ٔ َی ٔ٣ىّي ٔ ٩ِ ٣أَ ِج ٔٔ ١س َ٘ایَتٔطٔ َٓأَذ ٔ َُ َٟ ٪ط
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪یب ٔ َ
امثعؿنبایب ہبیش،انبریمن،اوبااسہم،دیبعاہلل،انعف ،رضحتانبرمعریضاہللہنعےس رفاتیےہہکرضحتانب ابعسریضاہلل
ہنعےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےسینمفایلراوتںںیماپینالپےنیکرغضےسہکمںیمرےنہیکااجزتاچیہافرآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنا وکااجزتددییاسےسولعمؾوہاتےہہکرضفرتافروبجمریےکفتقااسیرکاناجزئےہ۔

رافی  :امثعؿنبایبہبیش،انبریمن،اوبااسہم،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ینمںیمامنزاکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ینمںیمامنزاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 194

راوی ٣ :شسز ،ابوٌ٣اویہ ،حٔؽ بُ ٩یاث ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابزاہی ،٥حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩یزیس

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز أَ َّ ٪أَبَا ٌَُ ٣او ٔ َی ٍَ َو َحٔ َِؽ بِ ََ ُٔ ٩ی ٕ
اث َح َّسثَا ُظ َو َحس ُ
ٔیث أَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی ٍَ أَ َت ُّ ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس
یس َٗا ََ ٢ػلَّی ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بٔٔ٤ىّي أَ ِر َب ٌّا َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َػ َِّ ٠ی ُت َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َو ٍََ ٣
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ

اَ ٪ػ ِس ّرا ٔ ٩ِ ٣إ ٔ ََ ٣ارتٔطٔ ث ُ َّ ٥أَ َت ََّ ٤ضا َزا َز َٔ ٩ِ ٣صا صُ َ٨ا ًَ ِ ٩أَبٔی
أَبٔی بَ ِرکٕ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َو ََ ٤َ ًُ ٍَ ٣ز َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َزا َز ًَ َِ ٩حٔ ِٕؽ َو َِ ًُ ٍَ ٣ث ََ ٤
اَّٟط ََُ ٠َٓ ٚوز ٔ ِز ُت أَ ِ ٪لٔی ٔ ٩ِ ٣أَ ِربَ ٍٔ َر ٌََ ٛا ٕ
ت َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َُ ٣ت َ٘ َّب ََ ٠تي ِ ٔن َٗا َ ٢اْلِ َ ًِ َُ ٤ع َٓ َح َّسثَىٔي
ٌَُ ٣او ٔ َی ٍَ ث ُ ََّ ٥ت َ َّ
ْف َٗ ِت بُٔ ُّ ٥ِ ُٜ

ا ٪ث ُ ََّ ٥ػ َِّ ٠ی ُت أَ ِر َب ٌّا َٗا َ ٢ا ِٟد ٔ ََل ُٖ
ٌَُ ٣او ٔ َی ٍَ بِ َُّ ُ ٩رق َة ًَ ِ ٩أَ ِط َیاخٔطٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ َػلَّی أَ ِر َب ٌّا َٗا ََٔ٘ٓ ٢ی َُ َٟ ١ط ً ِٔب َت ًَل َی ًُ ِث ََ ٤
َ ٌَّش
دسمد ،اوباعمفہی ،صفح نب ایغث ،اوباعمفہی ،اشمع ،اربامیہ ،رضحت دبعارلنمح نب سیدی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت امثعؿ نب
افعؿریضاہللہنعےنینمںیماچررںیتعکزپںیھسپ دبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےناہکہکںیمےنوتروسؽیلصاہللہیلعفآہل
عنه
فملس ےک اسھت دف رتعک یہ امنز زپیھ ںیہ (ینعی رصق ایک) افر اوبرکب ےک اسھت افر رمع ریض اہلل م ےک اسھت یھب دف رںیتعک یہ
زپںیھ(افردسمدےن)صفحےکوحاہلےسہیااضہفلقنایکےہہکافر رضحتامثعؿےکآاغزالختفںیموخداؿےکاسھتیھب
دف یہرںیتعکزپیھںیہرگم فہ دعبںیموپرےزپےنھےگل ےھت(اس ےکدعبدسمدےن)اعمفہیےکفاہطسےسہیااضہفلقن ایک ےہ
ہک(رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےنرفامایاداءولصةےکہلسلسںیم)رھپاہمترےرطےقیفلتخموہےئگ(ینعیھچکولوگں
ےناامتؾوکایتخرایکافرھچکولگرصقیہرکےترےہافرےھجموتاچرےکاقمہلبںیمفہدف رتعکیہایپریںیہوجوبقؽوہںاشمعےتہک
ںیہ ہک اعمفہی نبرقہ ےن اےنپ ضعب ویشخ ےکفاہطس ےسلقن ایک ےہ ہک(اکی رمہبت) دبعاہلل نب وعسمد ےن یھب(رضحت امثعؿ
ریضاہللہنعےکاسھتاچررںیتعکزپیھںیہاسرپھچکولوگںےناؿےساہکہکمتےن(اامتؾولصةےکہلسلسںیم)رضحتامثعؿ

رپنعطایکاھتافرابمتوخداچرزپےنھےگلرفامای(اامؾیک)الخػفرزیربیےہ۔
رافی  :دسمد،اوباعمفہی،صفحنبایغث،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہ،رضحتدبعارلنمحنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ینمںیمامنزاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 195

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،اب٣ ٩بارک٤ٌ٣ ،ز ،حرضت زہزی رضي اہلل ً٨ہ

ا ٪إٔ٤َ َّ ٧ا َػلَّی بٔٔ٤ىّي أَ ِر َب ٌّا ْٔلَُ َّ ٧ط أَ ِج ًََ ٍَ ٤ل َی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ َِّ ًُ ٪ث ََ ٤
ِاْل ٔ َٗا ََ ٍٔ٣ب ٌِ َس ا َِ ٟح ِّخ
دمحمنبالعء،انب ابمرک،رمعم،رضحتزرہیریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتامثعؿےنینمںیماچررںیتعکاسےیلزپیھ
ںیھتویکہکناںوہںےنجحےکااقتمیکتینرکیلیھت۔
رافی  :دمحمنبالعء،انبابمرک،رمعم،رضحتزرہیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ینمںیمامنزاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 196

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،ابواحوقِ٣ ،يرہ ،حرضت ابزاہی ٥رضي اہلل ً٨ہ

اَ ٪ػلَّی أَ ِر َب ٌّا ْٔلَُ َّ ٧ط َّات َد َذصَا َوكَ ّ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا َص َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اٟس ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢إ ٔ َِّ ًُ ٪ث ََ ٤
انہد نب رسی ،اوباوحض ،ریغمہ ،رضحت اربامیہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع اچر رںیتعک اس ےیل
زپیھںیھتویکہکناںوہںےنینموکفنطانبایلاھت۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباوحض،ریغمہ،رضحتاربامیہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ینمںیمامنزاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 197

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،اب٣ ٩بارک ،یو٧ص ،حرضت زہزی رضي اہلل ً٨ہ

ئ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َّات َد َذ ًُ ِث َ٤ا ُ ٪اْلِ َ َِ ٣وا َ ٢بٔا َّٟلائ ٕٔٔ َوأَ َرا َز
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ی ٥ب ٔ َضا َػلَّی أَ ِر َب ٌّا َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ بٔطٔ اْلِ َئ ٔ ََّ ٍُ ٤ب ٌِ َس ُظ
أَ ُِ ٪ی٘ ٔ َ
دمحمنبالعء،انبابمرک ،ویسن،رضحتزرہیریضاہللہنعےسرفاتیےہہکبج رضحتامثعؿےناطفئ ںیم اکمانتانبےیل
افرفںیہااقتماکارادہرکایلوتاںوہںےناچررںیتعکزپںیھاےکسدعبولوگںےنیہیرطہقیاایتخررکایل۔
رافی  :دمحمنبالعء،انبابمرک،ویسن،رضحتزرہیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ینمںیمامنزاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 198

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤از ،حرضت زہزی رضي اہلل ً٨ہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت ًث٤ا ٪بًٔ ٩ا ٪رضي اہلل ً٨ہ

َ
ا ٪بِ ََ َ َّٔ ًَ ٩
َ
اب
رع ٔ
وب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ َِّ ًُ ٪ث ََ ٤
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ا ٪أ َت َّ ٥اٟؼَّ ََل َة بٔٔ٤ىّي ٔ ٩ِ ٣أ ِج ٔ ١اْلِ ِ َ
ض أَ ِر َب ٌّا ُ ٔ ٟی ٌَ ُِّ ٤َ ٠ض ِ ٥أَ َّ ٪اٟؼَّ ََل َة أَ ِربَ ٍْ
ْٔلَُ َّ ٧ض َِٛ ٥ثُرُوا ًَا َ٣ئ ٔ ٕذ ٓ ََؼلَّی بٔا٨َّ ٟا ٔ
ومیسنباامسلیع،امحد،رضحتزرہیریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتامثعؿنبافعؿریضاہللہنعےنینمںیموپریامنز
اس ےیل زپیھ یھت ہک اس اسؽ دبفی ولگ تہب آےئ ےھت سپ اںوہں ےن اچر رںیتعک زپںیھ اتہک ولوگں وک ولعمؾ وہ اجےئ ہک
الصںیماسامنزںیمرںیتعکاچریہںیہ
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،رضحتزرہیریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتامثعؿنبافعؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الہہکمےکےیلرصقولصةاکمکح
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
الہہکمےکےیلرصقولصةاکمکح

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 199

راوی  :نٔیلی ،زہير ،ابواسح ،ٙحارث ب ٩وہب ،حرضت حارثہ ب ٩وہب اٟدزاعی ج٨کی واٟسہ حرضت ً٤ز رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ُز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔي َحارٔثَ ٍُ بِ َُ ٩وصِبٕ ا ُِ ٟدزَاعٔ ُّی َوکَاِ َ ٧ت أ ُ ُُّ ٣ط َت ِح َت ًُ ََ ٤ز ٓ ََوََ ٟس ِت َُ ٟط ًُب َ ِی َس
اض أَ ِٛثَرُ َ٣ا ک َاُ ٧وا ٓ ََؼلَّی ب ٔ َ٨ا َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ِٔی َح َّح ٍٔ
اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ػ َِّ ٠ی ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٤ىّي َواُ ٨َّ ٟ
ا َِ ٟو َزا َٔ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َحارٔث َ ٍُ بِ ُُ ٩خزَا ًَ ٍَ َو َزا ُرص ُِ ٥ب ٔ ٍََ َّٜ ٤

یف
بلی،زریہ،اوبااحسؼ،احرثنبفبہ،رضحتاحرہثنبفبہازخلایعیکنجفادلہرضحترمعریضاہللہنعےکاکنحںیمںیھتافر

نج ےک نطب ےس دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع دیپا وہےئ ےھت۔ فہ رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن ینم ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکاسھتامنززپیھافرفاہںتہبولگےھتسپروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہوکحجةاولداعںیمدفرںیتعکزپاھںیئ
یف
رافی  :بلی،زریہ،اوباقحس،احرثنبفبہ،رضحتاحرہثنبفبہازخلایعیکنجفادلہرضحترمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریمامجر(رکنکایںامرےن)اکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ریمامجر(رکنکایںامرےن)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 200

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩ہسیً ،لی ب٣ ٩شہز ،یزیس اب ٩ابی زیاز ،حرضت س٠مَي ٪ب٤ً ٩زو ب ٩اَلحوؾ اپىي واٟسہ

ؾ ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣طٔ
َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَىٔي ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی زٔ َیاز ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩اْلِ َ ِح َو ٔ

َٗاَِ ٟت َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِزمٔی ا َِ ٟح َِ ٤ز َة ٔ ٩ِ ٣بَ ِل ٔ ٩ا َِ ٟوازٔی َوص َُو َراْ ٔ ٛب یَُٜبِّرُ َ ٍَ ٣کَُ ِّ١ح َؼاة ٕ َو َر ُج ْ٩ِ ٣ٔ ١
اض َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا أَ ُّی َضا
َخ ِٔٔ ٠طٔ َی ِشتُرُ ُظ ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ًَ ِ ٩اَّ ٟز ُج َٔ٘ َٓ ١ا ُٟوا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ ُ ٩ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
ض َوا ِز َز َح َ ٥اُ ٨َّ ٟ
َار ُ٣وا بِٔ ٔ٤ث َٔ ١ح َصي ا َِ ٟد ِذ ٔ
ٖ
اض ََل َی ِ٘ ُت َِ ١ب ٌِ ُـَ ٥ِ ُٜب ٌِ ّـا َوإٔذَا َر َِ ٣یت ُِ ٥ا َِ ٟح َِ ٤ز َة ٓ ِ
اُ ٨َّ ٟ

اربامیہنبدہمی،یلعنبرہسم،سیدیانبایبزاید،رضحتامیلسؿنبرمعفنباالوحصاینپفادلہےسرفاتیرکےتںیہفہرفامیتںیہ
ںیمےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوکنطبفادیےسریمامجررکےتداھکیےہ(رمجہہبقعرپ)افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوسار
ےھت افر رہ رکنکی رپ ریبکت ےتہک ےھت اکی صخش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ اھت وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ اسہی ےئک
نن
وہےئ اھت ںیم ےن اےکس ابرے ںیم درایتف ایک وت ولوگں ےن یئاای فہ لضف نب ابعس ںیہ یھبت ولوگں ہخوؾ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس ےن رفامایولوگ اکی دفرسے وکالہک تم رکف(ینعی موجؾیک فہج ےیس اکی دفرسے وک لچک ہنڈاول) افر بج مت رکنکایں امرف وت
وھچیٹرکنکایںامران۔
رافی  :اربامیہنبدہمی،یلعنبرہسم،سیدیانبایبزاید،رضحتامیلسؿنبرمعفنباالوحصاینپفادلہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ریمامجر(رکنکایںامرےن)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 201

راوی  :ابو ثور ،ابزاہی ٥ب ٩خاٟس ،وہب ب ٩بیاً ،٪بیسہ ،یزیسب ٩ابی زیاز ،حرضت س٠مَي ٪ب٤ً ٩زو ب ٩اَلحوؾ اپىي واٟسہ

یس بِ ٔ ٩أَبٔی زٔ َیاز ٕ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ثَ ِو ٕر إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َو َوص ُِب بِ ُ ٩بَ َیا َٕ َٗ ٪اَل َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی َسةُ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ؾ ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣طٔ َٗاَِ ٟت َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠س َج َِ ٤زة ٔ ا َِ َ٘ ٌَ ٟبٍٔ َراّ ٔ ٛبا َو َرأَیِ ُت بَي ِ َن أَ َػابٔ ٌٔطٔ َح َح ّزا
اْلِ َ ِح َو ٔ
اض
َفمَی َو َرمَی اُ ٨َّ ٟ
ََ

اوب وثر ،اربامیہ نب اخدل ،فبہ نب ایبؿ ،دیبعہ ،سیدینب ایب زاید ،رضحت امیلسؿ نب رمعف نب االوحص اینپ فادلہ ےس رفاتی رکےت
ںیہفہرفامیتںیمےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرمجہ ہبقعےکاپس(افٹنرپ)وسارداھکیےہافرںیمےنداھکیہکآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسیکدفونںاویلگنںےکچیب ںیمرکنکایں ںیھتسپآپ یلصاہللہیلعفآہل فملسےن فہرکنکییکنیھپ افردفرسےولوگں
ےنیھبیکنیھپ۔
رافی  :اوبوثر،اربامیہنباخدل،فبہنبایبؿ،دیبعہ،سیدینبایبزاید،رضحتامیلسؿنبرمعفنباالوحصاینپفادلہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ریمامجر(رکنکایںامرےن)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 202

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،اب ٩ازریص ،یزیس ب ٩ابی زیاز ،حرضت ب ٩ابی اٟزیاز

ٔیص َح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی زٔ َیاز ٕ بّٔ ٔ ِس َ٨ازٔظ ٔ ِٔی ِٔ ٣ث َٔ ١ص َذا ا َِ ٟح ٔسیثٔ َزا َز َوَ ٥َِ ٟی ُ٘ ِ٥
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
ً ٔ َِ ٨س َصا

دمحمنبالعء،انبادرسی،سیدینبایبزاید،رضحتنبایبازلایدےسیھبایسرطحرمفیےہاسدحثیںیمہیااضہفےہہکآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملس(ریمامجرےسرفاتغےکدعبرمجہہبقعرپ)رہھٹےںیہنرےہ۔
رافی  :دمحمنبالعء،انبادرسی،سیدینبایبزاید،رضحتنبایبازلاید
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ریمامجر(رکنکایںامرےن)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 203

راوی ٨ٌٗ :يي ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل ً٨ہ

اَ ٪یأتِ ٔی ا ِٟحَٔ ٤ار ِٔی اْلِ َیَّاَّ ٔ ٦
اٟث ََلثَ ٍٔ َب ٌِ َس َی ِؤ ٦
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ َی ٌِىٔي ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ط ک َ َ
َ
َ
أ ِ ٨َّ ٟ
 ١ذََ ٔ ٟ
اَ ٪یٔ ٌَِ ُ
َح َ٣ا ٔط ّیا ذَاص ٔ ّبا َو َرا ٔج ٌّا َویُ ِدبٔرُ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
یبنعق،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکفہرحنےکدعبنیتدؿکتریمامجرےکےیلآےتےھتدیپؽآےتافر
دیپؽفاسپاجےتافررفامےتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیھبااسییہرکےتےھت۔
رافی  :یبنعق،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ریمامجر(رکنکایںامرےن)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 204

راوی  :اب ٩ح٨ب ،١یحٌي اب ٩سٌیس ،اب ٩جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َی ُ٘و ُ٢
َ ٓ ََب ٌِ َس َز َوا َّٔ ٢
اٟظ ِٔ ٤ص
َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِزمٔی ًَل َی َراح ٔ َ٠تٔطٔ َی ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َح ُؿ ّهی َٓأ َ َّ٣ا بَ ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
انبلبنح،ییحیانبدیعس،انب رججی،اوبزج ،،رضحتاجرب نبدبعاہللریضاہللہنعےس رفاتیےہہکںیمےنروسؽیلصاہللہیلع
فآہل فملس وک رحن ےک دؿ اچتش ےک فتق افر اےکس دعب (دفرسے دؿ) زفا ؽ آاتفب ےک دعب افینٹن رپ وسار وہ رک ریم امجر رکےت
داھکیےہ۔
رافی  :انبلبنح،ییحیانبدیعس،انبرججی،اوبزج ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع

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

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ریمامجر(رکنکایںامرےن)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 205

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س ،سٔیا٣ ،٪شٌز ،حرضت وبزہ رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اٟزُّصِز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ٣ٔ ٩ِ ًَ ٪ش ٌَز ٕ ًَ َِ ٩وبَ َز َة َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ًََ٣ي أَ ِرمٔی ا ِٟحٔ ََ ٤ار َٗا َ ٢إٔذَا
اٟظ ِٔ ٤ص َّٓٔذَا َزاَِ ٟت َّ
َارَٓٔ ٦أ َ ًَ ِس ُت ًََِ ٠یطٔ ا ِِ ٤ٟشأ َ ََ٘ َٓ ٍَ ٟا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ َ ٧ت َحي َّ ُن َز َوا ََّ ٢
اٟظ ُِ ٤ص َر َِ ٣ی َ٨ا
َرمَی إ ٔ َ٣ا َُ ٣
َٓ ِ
َ
دبع اہلل نب دمحم ،ایفسؿ ،رعسم ،رضحت فربہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن انب رمع ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ رکنکایں بک
امرفں؟ اںوہں ےن اہک بج ریتا اامؾ رکنکایں امر ت ے بت وت رکنکایں امر رھپ ںیم ےن یھب اؿ ےک اسےنم ہلئسم شیپ ایک (ینعی وخد اےکن
ذایتلمعےکابرےںیمدرایتفایک)اںوہں ےناہکہکمہ وتزفاؽ آاتفبےکرظتنمرےتہےھتبجآاتفبڈلھ اجاتبترکنکایں
امرےت۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،ایفسؿ،رعسم،رضحتفربہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ریمامجر(رکنکایںامرےن)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 206

راوی ً :لی ب ٩بَحً ،بساہلل ب ٩سٌیس ،ابوخاٟس٣ ،ح٤س ب ٩اسحً ،ٙبساٟزح ٩٤بٗ ٩اس ،٥حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩بَ َِحٕ َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخإ ٔ ٟس اْلِ َ ِح َ٤زُ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٙب ٔس اٟزَّ ِح َ٩ٔ ٤
بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت أَٓ َ
اٟو ِض َز ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ
آَخ َی ِو ٔ٣طٔ ح ٔي َن َػلَّی ُّ
َاق َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٔ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠

یَ ٙیزِمٔی ا َِ ٟح َِ ٤ز َة إٔذَا َزاَِ ٟت َّ
ت یُ َٜبِّرُ َ ٍَ ٣کَُ ِّ١ح َؼاة ٕ
اٟظ ُِ ٤ص ک ُ َُّ ١ج َِ ٤زة ٕ بٔ َش ِب ٍٔ َح َؼ َیا ٕ
إلٔ َی ٔ٣ىّي ٓ َََ َٜ ٤ث ب ٔ َضا ََ ٟیال ٔ َی أَیَّا ٔ ٦اَّ ٟت ِ ٔ
ْش ٔ

رض َُ َویَزِمٔی َّ
ٕ ً ٔ َِ ٨س اْلِ ُول َی َو َّ
ٕ ً ٔ َِ ٨سصَا
 ١ا َِ ٔ ٟ٘ی َاَ ٦ویَ َت َ َّ
اٟثاَ ٔ ٧یٍٔ َٓ ُی ٔلی ُ
اٟثاَ ٔ ٟث ٍَ َو ََل َی٘ ٔ ُ
َو َی٘ ٔ ُ

یلع نب رحب ،دبعاہلل نب دیعس ،اوباخدل ،دمحم نب ااحسؼ  ،دبعارلنمح نب اقمس ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
ض
یلصاہللہیلعفآہلفملسےن(دیعاال حیےک)دؿآرخںیمرفضوطاػاداایکوا ہہکمںیمرہظیکامنززپیھرھپینمںیمآرکرشتقی

ےک دونں ںیم فاہں رہھٹےت آاتفب ڈےنلھ رپ رمجہ وک است رکنکایں امرےت افر رہ رکنکی رپ ریبکت ےتہک افر ےلہپ افر دفرسے رمجہ ےک
اپسدریکترہھٹےتافررگہیفزاریےکاسھتداعرکےترگمرسیتےرمجہوکرکنکایںامررکںیہنرہھٹےت۔
رافی  :یلعنبرحب،دبعاہللنبدیعس،اوباخدل،دمحمنباقحس،دبعارلنمحنباقمس،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ریمامجر(رکنکایںامرےن)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 207

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩زو ،س ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥طٌبہ ،ح ،٥ٜابزاہیً ،٥بساٟزح ٩٤ب ٩یزیس ،حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز رضي اہلل
ً٨ہ

یس
َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َو ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َٗاَلَ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜإٔبِ َزاص َٔیِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا اَ ِ ٧ت َهی إلٔ َی ا َِ ٟح َِ ٤زة ٔ ا ِلُٜب ِ َری َج ٌَ َ ١ا ِٟب َ ِی َت ًَ َِ ٩ی َشارٔظ ٔ َو ٔ٣ىّي ًَ ِ ٩یَٔ٤یٔ٨طٔ َو َرمَی ا َِ ٟح َِ ٤ز َة بٔ َش ِب ٍٔ
َّ ُ
َح َؼ َیا ٕ
َقة ٔ
ت َو َٗا َ ٢صَ ََ ٜذا َرمَی أ ٟذی أِ٧زَِٔ ٟت ًََِ ٠یطٔ ُس َورةُ ا َِ ٟب َ َ

صفحنبرمع،ملسمنباربامیہ،ہبعش،مکح،اربامیہ،دبعارلنمحنبسیدی،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
بجفہرمجہہبقعےک اپ سآےئوتاخہنہبعکوکاےنپابںیئ رطػایکافرینموکداینہ رطػافررمجہ رپاسترکنکایںامریاسےکدعب
اہکایسرطحرکنکایںامریںیھتاسذاترگایمےنسجرپوسرہرقبہانزؽوہیئ(ینعیدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسےن)
رافی  :صفحنبرمعف،ملسنباربامیہ،ہبعش،مکح،اربامیہ،دبعارلنمحنبسیدی،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ریمامجر(رکنکایںامرےن)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 208

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٨ٌٗ ،يي٣ ،ا ،َٟاب ٩رسح ،اب ٩وہب٣ ،اً ،َٟبساہلل ب ٩ابی برک ،حرضت ًاػ ٥رضي اہلل ً٨ہ

َ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
اٟسحٔ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َ٣اْ ٔ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٍَ ٤ََ ٠ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رک بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩حزِ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟب َّسا ٔح بِ ٔٔ ًَ ٩
أَبٔی بَ ِ ٔ

ْف
و ٪یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َر َّخ َؽ ٟٔز ٔ ًَا ٔ
و ٪یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
و ٪ا َِ َِ ٟس َو َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٔس ا ِٔ َِ ٟس ب ٔ َی ِو َ٣ي ِ ٔن َو َی ِز َُ ٣
َح ث ُ َّ ٥یَ ِز َُ ٣
ئ ِاْلٔب ٔ ِٔٔ ١ی ا ِٟب َ ِیتُو َتٍٔ َی ِز َُ ٣
دبع اہلل نب ہملسم ،یبنعق ،امکل ،انب رسح ،انب فبہ ،امکل ،دبعاہلل نب ایب رکب ،رضحت اعمص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افٹن ارچاےن فاولں وک رتصخ دی رات وک ینم ںیم رےنہ یک افر ا وک ویؾ ارحنل وک ریم رکےن اک مکح
رفامایرھپدفرسےافررسیتےدؿدفدؿےکےیل(افرارگینمںیمرںیہ)وتوچےھتدؿیھبریمرکںی
رافی  :دبعاہللنبہملسم،یبنعق،امکل،انبرسح،انبفبہ،امکل،دبعاہللنبایبرکب،رضحتاعمصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ریمامجر(رکنکایںامرےن)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 209

راوی ٣ :شسز ،س٠مَيً ،٪بساہلل٣ ،ح٤س ب ٩ابی برک ،حرضت ًسی رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اہللٔ َو َُ ٣ح َُّ ٤س ابِى َِي أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ ِ ٩أَبٔیض ٔ َ٤ا ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟب َّسا ٔح بِ ًَٔ ٩س ٓ ٕ
ٔی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي
ئ أَ َِ ٪ی ِز ُ٣وا َی ِو ّ٣ا َو َی َسًُوا َی ِو ّ٣ا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َّخ َؽ ٔ ٟرلِّ ًَا ٔ
دسمد ،امیلسؿ ،دبع اہلل ،دمحم نب ایب رکب ،رضحت دعی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افٹن
ارچاےنفاولںوکرتصخدیہکاکیدؿفہریمرکںیافراکیدؿوھچڑدںی(افررھپریمرکںیینعیاکیدؿوھچڑرکریمرکںی)۔
رافی  :دسمد،امیلسؿ،دبعاہلل،دمحمنبایبرکب،رضحتدعیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ریمامجر(رکنکایںامرےن)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 210

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب٣ ٩بارک ،خاٟس ب ٩حارث ،طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت ابو٣ح٠ز

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ِٔ ٣حَ٠ز ٕ َی ُ٘و ُ٢
ض ًَ َِ ٩ط ِی ٕئ ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣ز ٔا ِٟح ٔ َ٤ارٔ َٗا َ٣َ ٢ا أَ ِزرٔی أَ َر َ٣ا َصا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ٔش ٕٓت أَ ِو بٔ َش ِب ٍٕ
َسأ َ ُِ ٟت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
م
دبعارلنمح نب ابمرک ،اخدل نب احرث ،ہبعش ،اتقدہ ،رضحت اوب جلر ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع

ےس ریم امجر ےک قلعتم وساؽ ایک وت اںوہں ےن اہک ہک ےھجم ولعمؾ ںیہن ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھچ رکنکایں امرںی ای
است۔

م
رافی  :دبعارلنمحنبابمرک،اخدلنباحرث،ہبعش،اتقدہ،رضحتاوب جلر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسڈنماےنافرابؽرتکفاےناکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رسڈنماےنافرابؽرتکفاےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 211

راوی ٣ :شسزً ،بساٟواحس ب ٩زیاز ،ححاد ،زہزی٤ً ،زہ ب٨ت ًبساٟزح ،٩٤حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس بِ ٔ ٩زٔیَاز ٕ َح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٟححَّا ُد ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ب ٔ ِ٨تٔ ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َرمَی أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛج َِ ٤ز َة ا َِ َ٘ ٌَ ٟبٍٔ َٓ َ٘ ِس َح َُّ َٟ ١ط ک ُ َُّ ١ط ِی ٕئ إ ٔ ََّل اَ ٨ِّ ٟشا َئ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َص َذا
َحس ْ
ٔیٕ ا َِ ٟححَّا ُد َ ٥َِ ٟی َز اٟزُّصِز ٔ َّی َوَ ٥َِ ٟی ِش َ٨ِ ٣ٔ ٍِ ٤طُ
ٔیث َؿٌ ْ
دسمد ،دبعاولادح نب زاید ،اجحج ،زرہی ،رمعہ تنب دبعارلنمح ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایمتںیمےسبجوکیئرمجہہبقعیکریمرکےلوتاسےکےیلبسزیچںیدرتسوہاجںیئیگوساےئوعروتںےک
اوبداؤدےتہکںیہہکہیدحثیفیعضےہویکہکناجحجےنہنزرہیوکداھکیافرہناؿےسھچکانس۔
رافی  :دسمد،دبعاولادحنبزاید،اجحج،زرہی،رمعہتنبدبعارلنمح،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رسڈنماےنافرابؽرتکفاےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 212

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا٧ ،َٟآٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟيي ًَ ِ٣َ ٩اَ٧ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟآ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َِّ ٥ار َح ِ٥
ُّ

یَٗ ٩ا ََّ ٢
ی٩
ْص َ
ْص َ
ْص َ
یَٗ ٩ا ََ ٢وا ِٔ ِّ َ٘ ٤ُ ٟ
اُ ٠ٟض َِّ ٥ار َح ِ ٥ا َِ ٤ُ ٟح ِّٔ٘٠ي َن َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َوا ِٔ ِّ َ٘ ٤ُ ٟ
ا َِ ٤ُ ٟح ِّٔ٘٠ي َن َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َوا ِٔ ِّ َ٘ ٤ُ ٟ
یبنعق ،امکل ،انعف ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اہلل رس
ڈنماےنفاولں رپرمحرفام احصہب ےن رعضایک ای روسؽ یلص اہلل ہیلعفآہلفملسابؽرتکفاےنفاولں رپ یھب (رمح یک داع رفامی)آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اہلل رس ڈنماےن فاولں رپ رمح رفام احصہب رکاؾ ےن رھپ رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسابؽرتکفاےنفاولںرپیھب(رمحیکداعرفامی بتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنداعرفامیئہک)اےاہللابؽرتکفاےنفاولں
رپیھبرمحرفام۔
رافی  :یبنعق،امکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رسڈنماےنافرابؽرتکفاےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 213

٣وسي بً٘ ٩بہ٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل ً٨ہ
راوی ٗ :تیبہ ،یٌ٘وبٰ ،

وسي بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب ٍَ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
وب َی ٌِىٔي ِاْل ٔ ِسَ ٨ِ َٜس َران ٔ َّی ًَ َِ ٣ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ َح َّسثَ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حَ ََٙ ٠رأِ َس ُط ِٔی َح َّح ٍٔ ا َِ ٟو َزا َٔ

ہبیتق ،وقعیب ،ومٰیس نب ہبقع ،انعف ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن حجة
اولداعںیماانپرسڈنماای۔
رافی  :ہبیتق،وقعیب،ومٰیسنبہبقع،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رسڈنماےنافرابؽرتکفاےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 214

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،حٔؽ ،ہظا ٦اب ٩سيری ،٩حرضت ا٧ص ب٣ ٩ا َٟرضي اہلل ً٨ہ

ی ٩ِ ًَ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ِْؽ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦ابِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

َح ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ إلٔ َی َ٨ِ ٣زٟٔٔطٔ بٔٔ٤ىّي ٓ ََس ًَا ب ٔ ٔذبِ ٕح ٓ َُذبٔحَ ث ُ ََّ ٥ز ًَا بٔا َِ ٟح ََّل َٔٓ ٚأ َ َخ َذ بٔ ٔظ َِّ ٙرأِ ٔسطٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠رمَی َج َِ ٤ز َة ا َِ َ٘ ٌَ ٟب ٍٔ یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ

اٟظ ٌِ َز َة َو َّ
اْلِ َیَِ َٓ ٩ٔ ٤ح ََ٘ ٠طُ َٓ َح ٌَ ََ ١ی ِ٘ ٔش ُ ٥بَي ِ َن ََ ٩ِ ٣یٔ٠یطٔ َّ
ِس َٓ َح ََ٘ ٠طُ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢صا صُ َ٨ا أَبُو
اٟظ ٌِ َز َتي ِ ٔن ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ بٔ ٔظ َِّ ٙرأ ِ ٔسطٔ اْلِ َی َ ٔ
َ
كَ َِ ٠ح ٍَ ٓ ََسٓ ٌََ ُط إلٔ َی أَبٔی كَ َِ ٠ح ٍَ

دمحمنبالعء،صفح،اشہؾانبریسنی،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےسرفاتیےہ ہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنویؾ
ارحنل وک رمجہ ہبقع یک ریمیک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ینم ںیم اینپ ایقؾ اگہ رپفاسپ رشتفی الےئ افر رقابین اک اجونر اگنم رک اوکس
ذحبرفامایرھپرسومڈنےنفاےلوکالبایافرداینہرطػاکآداھرسڈنمارکاکیدفابؽفاہںرپوموجدولوگںںیممیسقترفامےئرھپابںیئ
اجبنرسڈنماایافردرایتفرفامایہکاوبہحلطاہیںوموجدںیہ؟رھپفہبسابؽاوبہحلطوکرمتمحرفامدی۔
رافی  :دمحمنبالعء،صفح،اشہؾانبریسنی،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رسڈنماےنافرابؽرتکفاےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 215

راوی  :نْص بً ٩لی ،یزیس ب ٩زریٍ ،خاٟسً ،رک٣ہ ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

ا٪
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ْص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی أَ ِخب َ َرَ٧ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِٔ ِ ً ٩
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
َ
َ
رح َد َٗا َ ٢إنٔيی أَ َِ ٣ش ِی ُت َو ٥َِ ٟأَ ِرٔ ٦
رح َد ٓ ََشأ َُ ٟط َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢إنٔ يی َح َُ ِ٘ ٠ت َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أَذِبَحَ َٗا َ ٢اذِبَحِ َو ََل َ َ
ی ُِشأ ُ ٢یَ ِو َ٣ٔ ٦ىّي ٓ ََی ُ٘و ََُ ٢ل َ َ
رح َد
َٗا َِ ٢ارَ ٔ ٦و ََل َ َ
رصن نب یلع ،سیدی نب زرعی ،اخدل ،رکعہم ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےس ینم ںیم (جح ےک قلعتم) ھچک وساالت ےئک ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہ وساؽ ےک وجاب ںیم رفامای ھچک رحج ںیہن
اکیصخشےنوساؽایکہکںیم ےنرقابینرکےنےسےلہپرسڈنمادای(وتابںیمایکرکفں؟)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
رقابینرکافروکیئاضمہقئںیہن(اکیدفرسےصخشےنوساؽایکہکےھجماشؾوہیئگافرںیمےنابکتریمںیہنیکسپابںیم
ایکرکفں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایریمرکےلوکیئابتںیہن۔
رافی  :رصننبیلع،سیدینبزرعی،اخدل،رکعہم،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رسڈنماےنافرابؽرتکفاےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 216

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حش٣ ،٩ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخ ،ػٔیہ ب٨ت طیبہ بً ٩ث٤ا ،٪حرضت ًبساہلل بً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢بَ ََِ ٠ىٔي ًَ َِ ٩ػ ٔٔ َّی ٍَ ب ٔ ِ٨تٔ َط ِی َب ٍَ بِ ٔ٩
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص ًَل َی
ا ٪أَ َّ ٪ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ا ٪ب ٔ ُِ ٨ت أَبٔی ُسٔ َِی َ
اَٗ ٪اَِ ٟت أَ ِخب َ َر ِتىٔي أ ُ ُِّ ًُ ٦ث ََ ٤
ًُ ِث ََ ٤

ئ َح ِْٙ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا ًَل َی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ اَّ ٟت ِ٘ ٔؼيرُ

دمحمنبنسح،دمحمنبرکب،انبرججی،ہیفصتنبہبیشنبامثعؿ،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوعروتںرپقلحںیہنےہاؿرپرصػرصقےہ۔
رافی  :دمحمنبنسح،دمحمنبرکب،انبرججی،ہیفصتنبہبیشنبامثعؿ،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رسڈنماےنافرابؽرتکفاےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :ابو یٌ٘وب ،ہظا ٦ب ٩یوسٕ ،اب ٩جزیخً ،بساٟح٤یس ب ٩جبير ب ٩طیبہ ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

ٕ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٔبِ َٔ ٩ط ِی َب ٍَ ًَ ِ٩
وب ا َِ ٟب ِِ َساز ٔ ُّی ٔث َ٘ ٍْ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ ٩یُو ُس َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َی ٌِ ُ٘ َ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ٪أَ َّ ٪ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ا ٪ب ٔ ُِ ٨ت أَبٔی ُسٔ َِی َ
َػ ٔٔ َّی ٍَ ب ٔ ِ٨تٔ َط ِی َب ٍَ َٗاَِ ٟت أَ ِخب َ َر ِتىٔي أ ُ ُِّ ًُ ٦ث ََ ٤

ئ ا َِ ٟح ُِٙ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا ًَل َی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َِ ٟی َص ًَل َی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ اَّ ٟت ِ٘ ٔؼيرُ

اوبوقعیب ،اشہؾ نب ویفس ،انب رججی ،دبعادیمحل نب ریبج نب ہبیش ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس(اکی دفرسی دنس
ےکاسھت)رفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوعروتںرپقلحںیہنےہاؿرپرصػرصقےہ۔
رافی  :اوبوقعیب،اشہؾنبویفس،انبرججی،دبعادیمحلنبریبجنبہبیش،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمعہاکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رمعہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 218

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ٣ ،د٠س ب ٩یزیس ،یحٌي ب ٩زُکیا ،اب ٩جزیخً ،رک٣ہ ب ٩خاٟس ،حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل ً٨ہ

ٔرک َ ٍَ ٣بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣د َُ ٠س بِ َُ ٩یز ٔ َ
ُکیَّا ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِٔ ِ ً ٩
یس َویَ ِحٌَي بِ َُ ٩ز َ ٔ
َٗا َ ٢ا ًِ َت ََ ٤ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠ب َ ١أَ َِ ٪ی ُح َّخ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،دلخم نب سیدی ،ییحی نب زرکای ،انب رججی ،رکعہم نب اخدل ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنجحےسےلہپرمعہایکاھت۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دلخمنبسیدی،ییحینبزرکای،انبرججی،رکعہمنباخدل،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رمعہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،اب ٩ابی زائسہ ،اب ٩ابی جزیخ٣ ،ح٤س ب ٩اسحً ،ٙبساہلل ب ٩كاؤض ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض رضي
اہلل ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا صَ َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اٟس ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٙب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
اْٟش ٔک
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا ََ ٢واہللٔ َ٣ا أَ ًِ ََ ٤ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ائٔظَ ٍَ ِٔی ذٔی ا ِٔ ٟح َّح ٍٔ إ ٔ ََّل َ ٔ ٟی ِ٘ َل ٍَ ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َ أَ َِ ٣ز أَصِ ِٔ ِّ ١
و ٪إٔذَا ًََٔا ا َِ ٟوبَزِ َوبَ َزأَ َّ
ْف َٓ َ٘ ِس َح َِّ ٠ت ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزةُ ٩ِ ٤َ ٔ ٟ
ا ٪زٔی َُ ٨ض ِ ٥کَاُ ٧وا َی ُ٘وَ ُٟ
رقیِ ٕع َو ََ ٩ِ ٣ز َ
اٟسبَزِ َو َز َخ ََ ١ػ َ ِ
َّٓ ٔ ََّ ٪ص َذا ا َِ ٟه َّی َٔ ُ ٩ِ ٣
ا ًِ َت َِ ٤ز َََٓاُ ٧وا یُ َ ِّ
و ٪ا َِ ٤ِ ٌُ ٟز َة َحًَّي یَ َِ ٨شَ ٔ ٠ذ ذُو ا ِٔ ٟح َّحٍٔ َوا ََِ ٤ُ ٟح َُّ٦
َح َُ ٣
انہد نب رسی ،انب ایب زادئہ ،انب ایب رججی ،دمحم نب ااحسؼ  ،دبعاہلل نب اطؤس ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
ےہہکدخایکمسقروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتاعہشئریضاہللاہنعوکذیاہجحلںیمرصػاسایخؽےسرمعہرکاایاھت

ہکرشمنیکاکایخؽطلغوہویکہکنرقشیےکولگافرفہولگوجاؿےکدنیرپےتلچےھتہیےتہکےھتہکرمعہرکےنفاےلاکرمعہیھبت
درتس وہاگ بج افٹن ےک ابؽ ڑبھ اجںیئ افر اس ےک ٹیپ اک زمخ ااھچ وہ اجےئ افر امہ رفص آاجےئ افر فہ رمعہ رکان رحاؾ ےتھجمس ےھت
اہیںکتہکذیاہجحلافررحمؾاکہنیہمسگراجےئ۔
رافی  :انہدنبرسی،انبایبزادئہ،انبایبرججی،دمحمنباقحس،دبعاہللنباطؤس،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رمعہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :ابو کا ،١٣ابوًوا٧ہ ،ابزاہی ٥ب٣ ٩ہاجز ،حرضت ابوبرک بً ٩بساٟزح ٩٤رضي اہلل ً٨ہ

اَّ ٪أ ٟذی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو کَا َٔ ١ٕ ٣ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َوا ٩ِ ًَ ٍَ َ ٧إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ضا ٔجز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
رک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ ِخب َ َرنٔی َر ُسو ُِ ٣َ ٢ز َو َ

اجا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َٗس ََٔٗ ٦اَِ ٟت أ ُ ُِّ َٗ ١ٕ َ٘ ٌِ ٣َ ٦س
أ ُ ِر ٔس َ ١إلٔ َی أ ُ َِّٗ ١ٕ َ٘ ٌِ ٣َ ٦اَِ ٟت ک َ َ
ا ٪أَبُو ََ ١ٕ َ٘ ٌِ ٣ح ًّ
َّ
رکا َٗا َ ٢أَبُو
ًََ ٤ِ ٔ ٠ت أَ ًََّ ٪ل َ َّی َح َّح ٍّ َٓاَ ِ ٧ل ََ٘ ٠ا َی ِٔ ٤ظ َیا َٔ ٪حًي َز َخ ََل ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ًََّ ٪ل َ َّی َح َّح ٍّ َوإ ٔ َّْٔ ٪لَبٔی َ ١ٕ َ٘ ٌِ ٣بَ ِ ّ
ََ ١ٕ َ٘ ٌِ ٣ػ َس َٗ ِت َج ٌَ ُِ ٠تطُ ِٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًِ ٔل َضا َٓ َِ ٠ت ُح َّخ ًََِ ٠یطٔ َُّٓٔ َّ ٧ط ِٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ
َ
رک َٓ َ٘اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنٔيی ا َِ ٣زأَ ْة َٗ ِس َٛبٔرِ ُت َو َس٘ ٔ ُِ ٤ت ٓ ََض ِ ١ٕ ٤َ ًَ ٩ِ ٣ٔ ١یُ ِحز ٔ ُئ ًَىِّي َٔ ٩ِ ٣ح َّحًٔي َٗا ََ ٤ِ ًُ ٢ز ْة ِٔی
َٓأ ًِ َلا َصا ا َِ ٟب ِ َ
ا ٪تُ ِحز ٔ ُئ َح َّح ٍّ
َر ََ ٣ـ َ
اوباکلم،اوبوعاہن،اربامیہنباہمرج،رضحتاوبرکبنبدبعارلنمحریضاہللہنعےسرفاتیےہہکےھجمرمفاؿےکدصقےنربخدی
وج ہک اؾ لقعم ےک اپس اغیپؾ ےل رک ایگ اھت ہک اؾ لقعم اک ایبؿ ےہ ہک اوبلقعم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح ےک
ےیل رفاہن وہےئ بج فہ (اوب لقعم رھگ ںیم) آےئ وت اؾ لقعم ےن اہک ہک ںیھمت ولعمؾ ےہ ہک  ھج رپ جح الزؾ ےہ سپ فہ دفونں ےلچ
اہیںکتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآےئاؾلقعمےناہکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ھجرپجحرفض
ےہافراوبلقعمےکاپساکیافٹن ےہاوبلقعمےناہکہیچس یتہےہںیمےناسافٹنوکاہللیکراہںیمدایآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایوتفہافٹناؾلقعموکددیےاتہکفہاسرپوساروہرکجحرکےاوبلقعمےنفہافٹناؾلقعموکددیایاؾلقعمےن
اہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ںیماکیامیبرافروبڑیھوعرتوہںوکیئاکؾااسییئادےئجیوججحاکدبؽنباجےئآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایامہراضمؿںیماکیرمعہرکانجحاکدبؽوہاتکسےہ۔

رافی  :اوباکلم،اوبوعاہن،اربامیہنباہمرج،رضحتاوبرکبنبدبعارلنمحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رمعہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦
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ًیسي ب ١ٌ٘٣ ٩ب ٩ا ،١ٌ٘٣ ٦یوسٕ بً ٩بساہلل ب ٩سَل٦
راوی ٣ :ح٤س بً ٩وٖ ،اح٤س ب ٩خاٟس٣ ،ح٤س ب ٩اسحٰ ،ٙ

ٖ َّ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
اٟلائ ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ا َِ ٟوصِ ٔي ُّي َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََٔ ً ٩ِ ًَ ٙیسي بِ ٔ ١ٔ َ٘ ٌِ ٣َ ٩بِ ٔ ٩أ ُ ِّ٦

ٕ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩س ََلَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ج َّستٔطٔ أ ُ َِّٗ ١ٕ َ٘ ٌِ ٣َ ٦اَِ ٟت َ٤َّ ٟا َح َّخ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َ ١ٕ َ٘ ٌِ ٣اْلِ َ َسس ِّٔی أَ َس ٔس ُخزَیِ ََ ٍَ ٤ح َّسثَىٔي یُو ُس ُ

َخ َد
ا٨َ َٟ ٪ا َج ََ َٓ ١ْ ٤ح ٌَ َُ ٠ط أَبُو َِٔ ١ٕ ٔ ٌِ٘ ٣ی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َوأَ َػابَ َ٨ا ََ ٣ز ْق َو َص ََ ٠
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح َّح ٍَ ا َِ ٟو َزا َٔ َوک َ َ
َ أَبُو ََ ١ٕ ٔ ٌِ٘ ٣و َ َ
َّ
َّ
ُخظٔی َ٨َ ٌَ ٣ا َٗاَِ ٟت َِ َ٘ ٟس َت َضیَّأَِ٧ا
َفَْ َٔ ٩ِ ٣ح ِّحطٔ ٔجئِ ُتطُ َٓ َ٘ا َ ٢یَا أُ٣َ ١ٕ ٔ ٌِ٘ ٣َ َّ٦ا َ َٔ ٌَ ٨َ ٣أَ َِ ٪ت ِ ُ
أ ٨َّ ٟي ُّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َ َ
َ
َّ
َّ
َخ ِجتٔ ًََِ ٠یطٔ َّٓ ٔ َّ٪
ٓ ََضَ ٠
ََ أَبُو ََ ١ٕ ٔ ٌِ٘ ٣وک َ َ
ا٨َ َٟ ٪ا َج َ ١ْ ٤ص َُو أ ٟذی ُ َ ٧ح ُّخ ًََِ ٠یطٔ َٓأ ِو َصي بٔطٔ أَبُو َِٔ ١ٕ ٔ ٌِ٘ ٣ی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َٗا َََ ٓ ٢ضَل َ َ
اَ َّ ٧َّٔٓ ٪ضا ََ ٛح َّح ٍٕ َََٓاِ َ ٧ت َت ُ٘و ُ ٢ا َِ ٟح ُّخ َح َّح ٍْ
ا َِ ٟح َّخ ِٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َٓأ َ َّ٣ا إٔذِ َٓا َت ِت َٔ َص ٔذظ ٔ ا َِ ٟح َّح ٍُ َ٨َ ٌَ ٣ا َٓا ًِ َتٔ٤زٔی ِٔی َر ََ ٣ـ َ

َوا َِ ٤ِ ٌُ ٟزةُ ًُ َِ ٤ز ْة َو َٗ ِس َٗا ََ ٢ص َذا لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا أَ ِزرٔی أَل ٔ َی َخ َّ
اػ ٍّ

دمحمنبوعػ،ادمحنباخدل،دمحمنبااحسؼٰ،یسیعنبلقعمنباؾلقعم،ویفسنبدبعاہللنبالسؾےسرفاتیرکےتںیہہکبج
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنحجةاولداعایکوتامہرےاپساکیافٹناھترگماوبلقعمےناسوکراہدخاںیمددیایاھتمہامیبر
وہےئافراوبلقعمایسامیبریںیموفتوہےئگافریبنیلصاہللہیلعفآہلفملسجحوکرشتفیےلےئگبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
جح ےس افرغ وہ رک آےئ وت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس یئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ اے اؾ لقعم مت
امہرے اسھت جح ےک ےیل ویکں ہن ںیئ ںیم ےن رعض ایک ںیم ےن ایتری رکیل یھت نکیل اوبلقعم ااقتنؽ رک ےئگ زین امہرے رصػ
اکی افٹن اھت سج رپ مہ جح رکےت رگم اوبلقعم ےن (رمےتفتق) فتیص رکدی ہک اس افٹن وک راہ دخا ںیم دے دای اجےئ آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت وت ایس افٹن رپ جح ےک ےیل ویکں ہن یلکن ویکہکن جح یھب وت یف لیبس اہلل ےہ ریخ اب وت امہرےاسھت
ریتاجحاجاتراہسپوتراضمؿںیمرمعہرکےلویکہکنراضمؿںیمرمعہرکان(وثابںیم)جحےکرباربےہاؾلقعماہکرکیتںیھتہکجح
رھپجحےہ افررمعہرمعہےہ نکیلروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریمےقح ںیم ہیرفامایاھت(ہکراضمؿ ںیمرمعہجحےکربارب
ےہ)ہتپںیہنہیمکحریمےےیلیہاخصاھتای(اعؾمکحاھت)

رافی  :دمحمنبوعػ،ادمحنباخدل،دمحمنباقحسٰ،یسیعنبلقعمنباؾلقعم،ویفسنبدبعاہللنبالسؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رمعہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ٣ :شسزً ،بساٟوارثً ،ا٣ز ،برک بً ٩بساہلل ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

ض َٗا َ ٢أَ َرا َز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
رک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َو َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕاْلِ َ ِح َو ٔ ٩ِ ًَ ٢بَ ِ ٔ

َ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ً ٔ ِ٨سٔی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟح َّخ َٓ َ٘اَِ ٟت ا َِ ٣زأَ ْة ٟٔزَ ِو ٔج َضا أَح ٔ َّحىٔي ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َج ََ ٔ ٠٤
یص ِٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّٓ ١أتََی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َ ُٓ ََل َٕٗ ٪ا َ ٢ذ َ
َ٣ا أُح ُّٔح َٔ ًََِ ٠یطٔ َٗاَِ ٟت أَح ٔ َّحىٔي ًَل َی َج ََ ٔ ٠٤
َاک َحب ٔ ْ
َّ
َ َّ
َ َٗاَِ ٟت أَح ٔ َّحىٔي ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
اٟش ََل ََ ٦و َر ِح َ ٍَ ٤اہللٔ َوإَٔ َّ ٧ضا َسأ َ َِ ٟتىٔي ا َِ ٟح َّخ ََ ٌَ ٣
َقأ ُ ًََِ ٠ی َ
َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٣زأَت ٔی َت ِ َ
یص ِٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت َ٣ا ً ٔ ِ٨سٔی َ٣ا أُح ُّٔح َٔ ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘اَِ ٟت أَح ٔ َّحىٔي ًَل َی َج ََ ٔ ٠٤
َ ُٓ ََل ُِٕ ٠ُ٘ َٓ ٪ت َذا َک َحب ٔ ْ
َ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َ َ٣ا َی ٌِسٔ َُ ٢ح َّح ٍّ ََ ٌَ ٣
أِ ٪ی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َٗا ََ ٢وإَٔ َّ ٧ضا أَ ََ ٣ز ِتىٔي أَ ِ ٪أَ ِسأ َ ََ ٟ
َٓ َ٘ا َ ٢أَ َ٣ا إَٔ َّ ٧
َ َِ ٟو أَ ِح َح ِح َت َضا ًََِ ٠یطٔ ک َ َ
رقئ ِ َضا َّ
ا٪
اٟش ََل ََ ٦و َر ِح َ ٍَ ٤اہللٔ َوبَ َزکَاتٔطٔ َوأَ ِخب ٔ ِرصَا أََ َّ ٧ضا َت ٌِسٔ َُ ٢ح َّح ٍّ َ٣عٔی َی ٌِىٔي ًُ َِ ٤ز ّة ِٔی َر ََ ٣ـ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٔ

دسمد ،دبعاولا رث ،اعرم ،رکب نب دبع اہلل ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل
فملسےنجحاکارادہرفامایاکیوعرت(اؾلقعم)ےناےنپوشرہےساہکہکےھجمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتجحرکےن
یکااجزتددیےاسےناہکہک ریمےاپسایکےہسجرپوساررکےکےھجتجحرکاؤں؟وعرتوبیلاےنپالفںافٹنرپوشرہےناہک
فہ افٹن وت راہ دخا ںیم دےنی ےک ےیل رفاک وہا ےہ رھپ فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپسآای افر وبال ای روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسریمیویبی ےنآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسوکالسؾ اہکےہ افر فہآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےکاسھت جحرکاناچیتہ
ےہ فہ  ھج ےس  یتہ ےہ ہک ںیم اس وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےک اسھت جح ےک ےیل جیھب دفں ںیم ےن اس ےس اہک ریمے اپس
وکؿیسوساریےہسجرپےھجتجحرکاؤں؟فہوبیلالفںافٹن رپںیمےناہکفہوتراہدخاںیمدےنییکتینےسرفاکوہاےہہینسرک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگوتاسوکاسافٹنرپجحرکاد اتوتفہیھبراہدخاںیموہاتزیناسےن ھجےسہییھباہک
ےہ ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رکفں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح رکےن ےک ربارب (وثاب
ںیم)دفرسیابعدتوکیسن ےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہل فملسےنرفامایاسوکریماالسؾ انہکافریئادانیہکراضمؿےک ہنیہمںیمرمعہ

رکان(وثابافرتلیضفںیم)ریمےاسھتجحرکےنےکرباربےہ۔
رافی  :دسمد،دبعاولارث،اعرم،رکبنبدبعاہلل،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رمعہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ً :بساَلًلی ب ٩ح٤از ،زاؤز بً ٩بساٟزح ،٩٤ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ًِ َت ََ ٤ز ًُ َِ ٤ز َتي ِ ٔن ًُ َِ ٤ز ّة ِٔی ذٔی ا َِ ٌِ ٔ ٟ٘سة ٔ َو ًُ َِ ٤ز ّة ِٔی َط َّوا ٕ٢

دبعاالیلعنبامحد،داؤدنبدبعارلنمح،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےندفرمعےےیکاکیذیدعقہںیمافراکیوشاؽںیم۔
رافی  :دبعاالیلعنبامحد،داؤدنبدبعارلنمح،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رمعہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :نٔیلی ،زہير ،ابواسح٣ ،ٙحاہس سے روایت ےہ ٛہ حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُزصَي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٙحاصٔ ٕس َٗا َُ ٢سئ ٔ َ ١ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َ ٥ِ ٛا ًِ َت ََ ٤ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََّ ٣َ ٢ز َتي ِ ٔن َٓ َ٘اَِ ٟت ًَائٔظَ ٍُ َِ َ٘ ٟس ًَ ٥َ ٔ ٠ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س ا ًِ َت ََ ٤ز ثَ ََلثّا س َٔوی َّأًٟي
رقَ َ ٧ضا ب ٔ َح َّح ٍٔ ا َِ ٟو َزا َٔ
ََ

یف
بلی،زریہ،ا وبااحسؼ،اجمدہ ےسرفاتیےہہکرضحت انبرمعریضاہللہنع ےسوساؽایکایگہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس
ےنےنتکرمعےےیکںیہ؟اںوہںےناہکہکدفرمعےرھپرضحتاعہشئریضاہللاہنعےنرفامایہکانبرمعہیےتھجمسںیہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن نیت رمعے ےیک ںیہ وسا اس رمعہ ےک وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن حجة اولداع ےک ومعق رپ جح ےک

اسھتایکاھت۔
یف
رافی  :بلی،زریہ،اوباقحس،اجمدہےسرفاتیےہہکرضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رمعہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :نٔیلیٗ ،تیبہ ،زاؤز بً ٩بساٟزحً ،٩٤لار٤ً ،زو ب ٩زی٨ارً ،رک٣ہ ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

ض َٗا َ٢
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ار ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َو ُٗت َ ِی َب ٍُ َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َزا ُو ُز بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤ا َِّ ٌَ ٟل ُ
اٟثأ٧ی ٍَ ح ٔي َن َتواكَئُوا ًَل َی ًَُ ٤زة ٕ ََٗ ٩ِ ٣اب ٔ َٕ ١و َّ
َّ
اٟثاَ ٔ ٟث ٍَ
ا ًِ َت ََ ٤ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِربَ ٍَ ًُ َ٤ز ٕ ًُ َِ ٤ز َة ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َی ٍٔ َو َ
َ
ِ

َّ
رق ََ ٍَ ٣َ ٪ح َّحتٔطٔ
ٔ ٩ِ ٣ا ِٟحٔ ٌِ َزاَ ٍَٔ٧واٟزَّابٔ ٌَ ٍَ أًٟي َ َ

یف
بلی،ہبیتق،داؤدنبدبعارلنمح،اطعر،رمعفنبدانیر،رکعہم،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اچر رمعے ےیک اکی رمعہ دحہبی اک دفرسا اےلگ اسؽ اصمتحل ےک دعب اک رسیتا رعجاہن افر وچاھت فہ رمعہ وج
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنجحےکاسھتایکاھت۔
یف
رافی  :بلی،ہبیتق،داؤدنبدبعارلنمح،اطعر،رمعفنبدانیر،رکعہم،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رمعہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 226

راوی  :ابو وٟیس ،ہسبہ ب ٩خاٟس ،ہ٤اٗ ،٦تازہ ،حرضت ا٧ص رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َّ
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي َوص ُِسبَ ٍُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس َّ ٥َ ٠ا ًِ َت ََ ٤ز أَ ِربَ ٍَ ًُ َ٤ز ٕک ُ َُّ ٠ضِٔ َّ٩ی ذٔی ا َِ ٌِ ٔ ٟ٘سة ٔ إ ٔ ََّل َّأًٟي ََ ٍَ ٣ح َّحتٔطٔ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز أَ ِت َ٘ ُِ ٨ت َٔ ٩ِ ٣صا صُ َ٨ا ٔ ٩ِ ٣ص ُِسبَ ٍَ َو َسُ ٌِ ٔ٤تطُ
ئ ِٔی ذ ٔی ا َِ ٌِ ٔ ٟ٘سة ٔ َو ًُ َِ ٤ز ّة ٔ ٩ِ ٣ا ِٟحٔ ٌِ َزأٍَ٧
ٔ ٩ِ ٣أَبٔی ا َِ ٟؤٟی ٔس َو ٥َِ ٟأَ ِؿب ٔ ِل ُط ًُ َِ ٤ز ّة َز َ ٩َ ٣ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َی ٍٔ أَ ِو ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َی ٍٔ َوًُ َِ ٤ز َة ا َِ َ٘ ٟـا ٔ
َح ِی ُث َٗ َش َ٨َ َُ ٥ائ َٔ ٥حُ َ٨ي ِ ٕن ِٔی ذٔی ا َِ ٌِ ٔ ٟ٘سة ٔ َوًُ َِ ٤ز ّة ََ ٍَ ٣ح َّحتٔطٔ

اوب فدیل ،دہہب نب اخدل ،امہؾ ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اچر رمعے
ےیکافرفہبسذیدعقہںیمےھتوساےئاسرمعہ ےکوججحےکاسھتاھتاوبداؤدےتہکںیہہکاسےکدعبدحثیدہہبےکاافلظےھجم
ایھچرطحایدںیہوجںیمےناوبفدیلےسیھبےنسںیہرگمےھجماوبفدیلےکاافلظکیھٹےسایدںیہنفہزنمادحلہبیےھتاینمادحلہبی
رمعہدحہبیافررمعہرعجاہندفونںذیدعقہںیمےھتوا ہ آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنذدعقیہںیمنینسحاکامؽتمینغمیسقتایکاھت
افراکیرمعہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکجحےکاسھتاھت۔
رافی  :اوبفدیل،دہہبنباخدل،امہؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وج وعرت رمعہ اک ارحاؾ ابدنےھ رھپ اس وک ضیح آاجےئ افر جح اک فتق آؿ ےچنہپ وت فہ رمعہ وک وھچر دے افر جح اک ارحاؾ
ابدنھےلرھپرمعہیکاضقءرکے
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
وجوعرترمعہاکارحاؾابدنےھرھپاسوکضیحآاجےئافرجحاکفتقآؿےچنہپوتفہرمعہوکوھچردےافرجحاکارحاؾابدنھےلرھپرمعہیکاضقءرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 227

راوی ً :بساَلًلی ب ٩ح٤از ،زاؤز ،بً ٩بساٟزحً ،٩٤بساہلل بً ٩ث٤ا ٪ب ٩خثی ،٥یوسٕ ب٣ ٩اہ ،١حٔؼہ ب٨ت
ًبساٟزح ،٩٤حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩ابی برک رضي اہلل ً٨ہ

ٕ بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ا ٪بِ ُٔ ٩خ َث ِی ٕ ٩ِ ًَ ٥یُو ُس َ
یضا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ٌَ ٔ ٟ ٢ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤یا
َ٣ا َص َ
َ ًَ َِ ٩حٔ َِؼ ٍَ ب ٔ ِ٨تٔ ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ ِ ٩أَب ٔ َ
َُح َِ َّ ٧َّٔٓ ٦ضا ًُ َِ ٤ز ْة َُ ٣ت َ٘ َّب ٍَْ ٠
َ ًَائٔظَ ٍَ َٓأ َ ًِِ ٔ٤ز َصا ٔ ٩ِ ٣اٟت َّ ِٔٔ ٌ٨یَّٔٓ ٥ذَا َص َب ِل َت ب ٔ َضا ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ َ٠ِ َٓ ٍٔ ٤َ ٛت ِ ٔ
ًَ ِب َس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤أَ ِرز ٔ ِٖ أ ُ ِخ َت َ

دبعاالیلعنبامحد،داؤد،نبدبعارلنمح،دبعاہللنبامثعؿنبمیثخ،ویفسنباملہ،ہصفحتنبدبعارلنمح،رضحتدبعارلنمحنب
ایب رکب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس اہک اے دبعارلنمح اینپ نہب اعہشئ وک اےنپ
اسھت اھٹب رک ےل اج افر اؿ وک میعنت ےس رمعہ رکا ال بج وت اہپڑ ےس ڑچھ رک میعنت ںیم ارتے وت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس انہک ہک ارحاؾ
ابدنھےلویکہکنہیرمعہوبقؽوہاگ۔
رافی  :دبعاالیلع نب امحد ،داؤد ،نب دبعارلنمح ،دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ ،ویفس نب املہ ،ہصفح تنب دبعارلنمح ،رضحت

دبعارلنمحنبایبرکبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
وجوعرترمعہاکارحاؾابدنےھرھپاسوکضیحآاجےئافرجحاکفتقآؿےچنہپوتفہرمعہوکوھچردےافرجحاکارحاؾابدنھےلرھپرمعہیکاضقءرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 228

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،سٌیس ب٣ ٩زاح ٥ب ٩ابی ٣زاحً ،٥بساٌٟزیز بً ٩بساہلل ب ٩اسیس ،حرضت َ٣حغ ٌٛيي رضي اہلل
ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ٣ُ ٩زَاح ٔٔ ٥بِ ٔ ٩أَبٔی ُ٣زَاح َٕٔ ٥ح َّسثَىٔي أَبٔی ُ٣زَاح ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
َّ
َّ
أَسٔی ٕس ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
َف َ٣َ ٍَ ٛا َطا َئ اہللُ ث ُ َّ٥
َح ٕ
غ ا ِل َٔ ٌِ ٜي ِّي َٗا ََ ٢ز َخ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ا ِٟحٔ ٌِ َزاَ َٓ ٍٔ َ ٧حا َئ إلٔ َی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َ َ
َط َی ٙا ِ٤َ ٟسٔی ََٓ ٍٔ٨أ َ ِػ َبحَ ب ٔ ََ َٛ ٍَ َّٜ ٤بائ ٕٔت
َاس َت ِ٘ َب َ ١بَ ِل َٔ َ ٩
رس َٖ َحًَّي َ ٔ َِٟی َ ٔ
رح َ ٦ث ُ َّ ٥ا ِس َت َوی ًَل َی َراح ٔ َ٠تٔطٔ ٓ ِ
أَ ِ َ
ہبیتق نب دیعس ،دیعس نب زمامح نب ایب زمامح ،دبعازعلسی نب دبعاہلل نب ادیس ،رضحت رحمش کعنی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرعجاہنںیمآےئوتدجسمںیمرشتفیےلےئگافرفاہںامنززپیھوجاہللےناچاہرھپارحاؾابدناھافر
اےنپ افٹن رپ وسار وہ رک نطب رس ػ یک رطػ رخ رک ایل اہیں کت ہک دمہنی ےک راہتس رپ آےئگ رھپ حبص ہکم ںیم اج رک آےئ ےسیج وکیئ
راتںیمہکمںیمراہوہ۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،دیعسنبزمامحنبایبزمامح،دبعازعلسینبدبعاہللنبادیس،رضحترحمشکعنیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمعےںیمایقؾاکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
رمعےںیمایقؾاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 229

راوی  :زاؤز ب ٩رطیس ،یحٌي ب ٩زُکیا٣ ،ح٤س ب ٩اسح ،ٙابا ٪ب ٩ػاٟح ،اب ٩ابی ٧حیح٣ ،حاہس ،حرضت ًبساہلل ب٩
ًباض رضي اہلل ً٨ہ

ا ٪بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح َو ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َ٧حٔ ٕ
یح ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َزا ُو ُز بِ ُُ ٩ر َط ِی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩ز َ ٔ
ُکیَّا َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبَ َ
ئ ثَ ََلثّا
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َٗ َأِ ٦ی ًُ َِ ٤زة ٔا َِ َ٘ ٟـا ٔ
َُ ٣حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
داؤدنبردیش،ییحینبزرکای،دمحمنبااحسؼ،اابؿنباصحل،انبایبحیجن،اجمدہ،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرمعہاضقءںیم(ینعیاسیکادایگیئےکدعبہکمںیم)نیتدؿایقؾرفامای۔
رافی  :داؤدنبردیش،ییحینبزرکای،دمحمنباقحس،اابؿنباصحل،انبایبحیجن،اجمدہ،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وطاػااضہفاکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
وطاػااضہفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :اح٤س ب ٩ح٨بً ،١بساٟززاً ،ٚبیساہلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَٓ َ
اٟو ِض َز بٔٔ٤ىّي َی ٌِىٔي َرا ٔج ٌّا
َاق یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َح ث ُ ََّ ٥ػلَّی ُّ
ادمح نب لبنح ،دبعارلزاؼ،دیبع اہلل ،انعف ،انبرمع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفملس ےن رحن ےک دؿ وطاػ اافہض ایک
رھپ ی
نماجرکرہظیکامنززپیھ(ینعیہکمےسینم)فایسپںیم
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
وطاػااضہفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 231

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١یحٌي بٌ٣ ٩ين ،اب ٩ابی ًسی ٣ح٤س ب ٩اسح ،ٙابوًبیس بً ٩بساہلل ب ٩زٌ٣ہ ،زی٨ب ب٨ت
ابوس٤٠ہ ،حرضت ا ٦س٤٠ہ رضي اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ویَ ِحٌَي بِ ٌُٔ٣َ ٩ي ٕن ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َواح ْٔس َٗاَلَ َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَ َ٨ا أَبُو
َاک ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت
ًُب َ ِی َس َة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ز ِ ٩ِ ًَ ٍَ ٌَ ٣أَبٔیطٔ َو ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣طٔ َزیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی َس ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠أ ُ َِّ ٦س ٍَ ٤ََ ٠یُ َح ِّسثَأ٧طٔ َجٔ٤ی ٌّا ذ َ

َح ٓ ََؼ َار إلٔ َ َّی َو َز َخ ًََ ١ل َ َّی َوص ُِب بِ ُ٩
کَاِ َ ٧ت َِ ٟی ًَٔ٠ي َّأًٟي َی ٔؼيرُ إلٔ َ َّی ٓ َٔیضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣َ ٥َ ٠شا َئ یَ ِو ٔ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َز َِ ٍَ ٌَ ٣و َُ ٌَ ٣ط َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١آ ٔ ٢أَبٔی أ ُ ََّ ٣ی ٍَ َُ ٣ت َ٘ َِّ ٤ؼي ِ ٔن َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠وصِبٕ َص ِ ١أَ َٓ ِـ َت أَبَا ًَ ِب ٔس اہللٔ

یؼطُ
َٗا َََ ٢ل َواہللٔ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اِ٧ز ٔ َِ ًَ َِ ٨
َ ا َِ ٔ٤َ٘ ٟ
یؽ َٗا َ٨َ َٓ ٢زَ ًَ ُط َٔ ٩ِ ٣رأ ِ ٔسطٔ َوَ٧زَ ََ َػاحٔبُ ُط ََٗ ٔ٤
َٔ ٩ِ ٣رأِ ٔسطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢و ٥َ ٔ ٟیَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذا یَ ِو ُْ ٦ر ِّخ َؽ َل ٥ِ ُٜإٔذَا أَْمُتْن َر َِ ٣یت ُِ ٥ا َِ ٟح َِ ٤ز َة أَ َِ ٪ت ٔح ُّ٠وا َی ٌِىٔي ٔ ٩ِ ٣کُ٣َ ِّ١ا
رح ّ٣ا ََ ٛض ِی َئتِٔ َٗ ٥ِ ُٜب َ ١أَ َِ ٪ت ِز ُ٣وا ا َِ ٟح َِ ٤ز َة َحًَّي
ُٔ
رح ِ٣ت ُُِ ٨ِ ٣ٔ ٥ط إ ٔ ََّل اَ ٨ِّ ٟشا َئ َّٓٔذَا أَ َِ ٣ش ِیت ُِِ َٗ ٥ب َ ١أَ َِ ٪ت ُلو ُٓوا َص َذا ا ِٟب َ ِی َت ٔ ِ
ِصتُ ُِ ُ ٥

َت ُلو ُٓوا بٔطٔ
ادمحنبلبنح،ییحینبنیعم،انبایبدعیدمحمنبااحسؼ،اوبدیبعنبدبعاہللنبزہعم،زبنیتنباوبہملس،رضحتاؾہملسریضاہلل
اہنع ےس رفاتی ےہہک ویؾارحنلیک اشؾ(ےک دعبآےنفایل) راتفیہ یھت سج ںیم روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ریمے اپس
رےتہےھتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئ اےنت ںیمفبہ نبزہعم افراؿ ےکاسھتاکیافرصخشاوباہیمیکلسن ںیم
ےسرکاتےنہپوہےئآےئروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفبہےسوپاھچاےاوبدبعاہللمتوطاػااضہفرکت ےوہ؟اںوہں
ےناہکںیہن ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدخبا(ایھبوطاػںیہنایک)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاینپتا ضااترڈاول
اںوہں ےن اینپ تا ض ااتر ڈایل افر اؿ ےک اسیھت ےن یھب ااتر ڈایل رھپ درایتف ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنااسیویکںرفامای؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیفہدؿےہبجمتاسںیمرکنکایںامروکچوتمترپفہ بس
زیچںیالحؽوہاجںیئیگوجارحاؾیکاحتلںیمرحاؾںیھتوساےئوعروتںےکسپارگمتےنوطاػےسےلہپاشؾ(رات)یک(ینعی
ت
راتےسےلہپوطاػہنایک)وت مھااراارحاؾابیقرےہاگاسیجہکرکنکایںامرےنےسلبقاھتاہیںکتہکمتوطاػرکول۔
رافی  :ادمحنب لبنح،ییحی نبنیعم،انبایبدعیدمحم نباقحس،اوبدیبع نبدبعاہلل نبزہعم،زبنی تنباوبہملس ،رضحتاؾہملس
ریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
وطاػااضہفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 232

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،بساٟزح ٩٤سٔیا ،٪ابوزبير ،حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا ،ابً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

َح إلٔ َی َّ
اِ ٠ٟی ٔ١
َخ ك َ َو َ
اٖ َی ِؤ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ َ

دمحمنباشبر،دبعارلنمحایفسؿ،اوبزج ،،رضحتاعہشئریضاہللاہنع،انبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرقابینےکدؿوطاػںیماتریخیکراتوہےنکت
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحایفسؿ،اوبزج ،،رضحتاعہشئریضاہللاہنع،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
وطاػااضہفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 233

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩زاؤز ،اب ٩وہب ،اب ٩جزیحً ،لا ب ٩رباح ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔي ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ ٔ ٩أَبٔی َربَا ٕح ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠ی ِز ُِٔ ١ِ ٣ی َّ
اٟش ِب ٍٔ َّأ ٟذی أَٓ َ
َاق ٓ ٔیطٔ

امیلسؿ نب داؤد ،انب فبہ ،انب رجبا ،اطع نب رابح ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنوطاػااضہفےکاسھتریھپفںںیمرلمںیہنایک
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،انبرجبا،اطعنبرابح،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وطاػفداعاکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
وطاػفداعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 234

راوی  :نْص بً ٩لی ،سٔیا ،٪س٠مَي ،٪احو ،٢كاؤض ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

ؤِ ٪ی کُِّ١
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ْص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٩ِ ًَ ٪سََ ِ ٠مَي َ ٪اْلِ َ ِح َو ٔ ٩ِ ًَ ٢كَا ُو ٕ
اض یَ ِٔ َ ٨
ْصُٓ َ
ض َٗا َ ٢ک َ َ
ا ٪اُ ٨َّ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
َّ
َّ
آَخ ًَ ِضسٔظ ٔ َّ
اٖ بٔا ِٟب َ ِیتٔ
اٟل َو َ
ْف َّ ٪أَ َح ْس َحًَّي یََ ُٜ
وُ ٔ ٪
َو ِجطٕ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٥َ ٠ل َی َِ ٔ ٨
رصن نب یلع ،ایفسؿ ،امیلسؿ ،اوحؽ ،اطؤس ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ولگ (اراکؿ جح یک لیمکت
ےکدعب)ہکمےسرہ رطػےسلکناجےتےھت(وطاػفداعںیہنرکےتےھت)سپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوکیئصخش
ہکمےسہناجےئرگمآرخیوطاػ(وطاػفداع)رکےک۔
رافی  :رصننبیلع،ایفسؿ،امیلسؿ،اوحؽ،اطؤس،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہضئوعرتوطاػاافہضےکدعباجیتکسےہ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
احہضئوعرتوطاػاافہضےکدعباجیتکسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 235

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا ،َٟہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا

َّ
َّ
َُک َػ ٔٔ َّی ٍَ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ذ َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟصٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

اؿ ِت َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٠َّ ٌََ ٟ ٥َ ٠ضا َحابٔ َشت ُ َ٨ا َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَٔ َّ ٧ضا َٗ ِس
ب ٔ َِ ٨ت حٌُ َ ٕ ٓي َٓ٘ٔی َ ١إَٔ َّ ٧ضا َٗ ِس َح َ
َاؿ ِت َٓ َ٘ا ََََ ٓ ٢ل إٔذّا
أَٓ َ
یبنعق ،امکل ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ہیفص
ریضاہللاہنعاکذرکایکوتاہکایگہکاؿوکضیحآایگروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاشدیفہںیمہرفےنکفایلےہولوگںےن
رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ وطاػ اافہض رک یکچ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بت رھپ وکیئ ابت
ںیہن۔
رافی  :یبنعق،امکل،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ

احہضئوعرتوطاػاافہضےکدعباجیتکسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 236

راوی ٤ً :زو بً ٩و ،٪ابوًوا٧ہ ،یٌلی بً ٩لاء ،وٟیس بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت حارث بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩اوض رضي اہلل ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَ َواَ ٩ِ ًَ ٍَ َ ٧ی ٌِل َی بِ َٔ ًَ ٩لا ٕ
آَخ ًَ ِض ٔس َصا
اب ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُط ًَ ِ ٩ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َت ُل ُ
َح ث ُ ََّ ٥ت ٔح ُ
وٖ بٔا ِٟب َ ِیتٔ یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
أَ ِو ٕ
ض َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
یف َٗا ََ ٔ ٟ ٢یُ ٔ ٩ِ ُٜ

َ َسأ َ َِ ٟتىٔي
َ أَ ِٓ َتانٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ٘ َٓ ٢ا َ٤َ ًُ ٢زُ أَرٔبِ َت ًَ َِ ٩ی َسیِ َ
بٔا ِٟب َ ِیتٔ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢ا َِ ٟحارٔ ُث ََ ٛذَ ٔ ٟ
ٕ
ًَ َِ ٩ط ِی ٕئ َسأ َ َِ ٟت ًَ ِ٨طُ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٟٔ ٥َ ٠ک َِی َ٣ا أ ُ َخاَ ٔ ٟ
رمعفنبوعؿ،اوبوعاہن،یلعی نباطعء،فدیلنبدبعارلنمح،رضحتاحرثنبدبعارلنمحنبافسریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
رضحترمعےکاپسآایافراؿےساسوعرتےکقلعتمہلئسمدرایتفایکسجےنویؾارحنلںیموطاػاافہضایک(رگموطاػفداع
ںیہنایک)افراسوکضیحآایگ اںوہںےناہکوطاػفداعکتاراظتررکے(فدیلنب دبعارلنمح)ےتہکںیہہکاس رپاحرثےناہک
(ںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسیھبیہیہلئسمدرایتفایکاھت)افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیھبےھجمیہیہلئسم
یئاایاھت(ہینسرک)رضحترمع ےناہکریتےاہھترگںیوت ےن ھجےسفہ ہلئسموپاھچوجوت روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپھچ
اکچاھتاتہک(الیملعیکانبرپ)ںیماسےسفلتخمہلئسمایبؿرکدفں۔
رافی  :رمعفنبوعؿ،اوبوعاہن،یلعینباطعء،فدیلنبدبعارلنمح،رضحتاحرثنبدبعارلنمحنبافسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وطاػفداعاکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
وطاػفداعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 237

راوی  :وہب ب ٩ب٘یہ ،خاٟس ،آ٠حٗ ،اس ،٥حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا

رح ُِ ٣ت ٔ ٩ِ ٣اٟت َّ ِٔٔ ٌ٨ی ٥بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی ٍَ ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَ َِٓ٠حَ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ًَٔٔ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ ٍَ َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت أَ ِ َ

َّ
َّ
َّ َ
اض بٔاٟزَّح ٔی َٔٗ ١اَِ ٟت
َفُ ُِت َوأَ ََ ٣ز اَ ٨َّ ٟ
ٓ ََس َخُِ ٠ت َٓ َ٘ َـ ِی ُت ًُ َِ ٤زت ٔی َواَ ِ ٧توَ َزنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠بٔاْلِ بِ َلحٔ َحًي َ َ

َخ َد
َوأَتَی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٟب َ ِی َت ٓ ََل َ
اٖ بٔطٔ ث ُ ََّ َ ٥
فبہنبہیقب،اخدل،احلف،اقمس،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہک ںیمےنمیعنتےسرمعےاکارحاؾابدناھسپںیم ہکم
ںیمایگفررمعہاداایک افرروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساقمؾ احطبںیمریمااراظتر رکےت رےہ بجںیمافرغوہیئگوتآپ یلصاہللہیلع
فآہلفملسےنولوگںوکرفایگناکمکحرفامایافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوخد ہکمںیمرشتفیالےئافروطاػفداعایکاسےکدعب
(دمہنیےکےیل)رفاہنوہےئ۔
رافی  :فبہنبہیقب،اخدل،احلف،اقمس،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
وطاػفداعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 238

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،ابوبرک ،ح٨فی ،آ٠حٗ ،اس ،٥حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا

َّ
َخ ِج ُت َُ ٌَ ٣ط َت ٌِىٔي
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩بظارٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِرکٕ َی ٌِىٔي ا َِ ٟح َ٨ف ٔ َّی َح َّسثَ َ٨ا أَ ِٓ َُ ٠ح ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ًَٔٔ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت َ َ
ُک ابِ َُ ٩ب َّظا ٕر ٗٔؼَّ ٍَ َب ٌِث ٔ َضا إلٔ َی
َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی أ ِ ٨َّ ٟ
ْف ِاْل ٔ ٔ
َخ َٓ َ٨زَ َ ٢ا َِ ٤ُ ٟحؼَّ َب َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ

اٟؼ ِبحٔ
اٟت َّ ِٔٔ ٌ٨یِٔ ٥ی َص َذا ا َِ ٟح ٔسیثٔ َٗاَِ ٟت ث ُ َّٔ ٥جئِ ُت ُط بٔ َش ََحٕ َٓأَذَّ َِٔ ٪ی أَ ِػ َحابٔطٔ بٔاَّ ٟزح ٔی ِٔ ٓ ١
َار َت َح ََّ ٤ََ ٓ ١ز بٔا ِٟب َ ِیتٔ َٗ ِب ََ ١ػ ََلة ٔ ُّ
اٖ بٔطٔ ح ٔي َن َ َ ُ
ْص َٖ َُ ٣ت َو ِّج ّضا إلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی ٍَٔ ٨
ٓ ََل َ
َخ َد ث َّ ٥ا ِن َ َ

دمحم نب اشبر ،اوبرکب ،یفنح ،احلف ،اقمس ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت
(جح ےک ےیل) یلکن بج (ینم ےس فایسپ ےک دعب) آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس مخطب ںیم ارتے وت (رمعہ ےس افرغ وہ رک) ںیم آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن بس ولوگں وک رفایگن اک مکح رفامای سپ بس ولگ رفاہن وہ ےئگ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسحبصیکامنزےسےلہپاخہنہبعکیکرطػرشتفیےلےئگافر(دمہنیرفایگنےسےلہپ)وطاػفداعایکرھپ
ےلکنافردمہنییکرطػرفاہنوہےئگ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوبرکب،یفنح،احلف،اقمس،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ

وطاػفداعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 239

راوی  :یحٌي بٌ٣ ٩ين ،ہظا ٦ب ٩یوسٕ ،اب ٩جزیخ ًبیساہلل ب ٩ابی یزیس ،حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩كار ٚاپىي واٟسہ

یس أَ َِّ ًَ ٪ب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ٩
ٕ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی َیز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ٌُٔ٣َ ٩ي ٕن َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ ٩یُو ُس َ
اس َت ِ٘ َب َ١
كَارٔ ٕ ٚأَ ِخب َ َر ُظ ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣طٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪إٔذَا َج َاز َََ٣اّ٧ا َٔ ٩ِ ٣زارٔ َی ٌِل َی َن ٔش َی ُط ًُب َ ِی ُس اہللٔ ِ
ا ِٟب َ ِی َت ٓ ََس ًَا
ییحی نب نیعم ،اشہؾ نب ویفس ،انب رججی دیبع اہلل نب ایب سیدی ،رضحت دبعارلنمح نب اطرؼ اینپ فادلہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسبجیلعیےکاکمؿےسآےگڑبےتھوتہبعکیکرطػہنمرکےکداعرکےت۔
رافی  :ییحینبنیعم،اشہؾنبویفس،انبرججیدیبعاہللنبایبسیدی،رضحتدبعارلنمحنباطرؼاینپفادلہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فادیمخطبںیمارتےناکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
فادیمخطبںیمارتےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 240

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١یحٌي ب ٩سٌیس ،ہظا ،٦حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت إٔ٤َ َّ ٧ا َ ٧زَ ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ُخو ٔجطٔ َوَِ ٟی َص بٔ ُش ََّ ٩ِ ٤ََ ٓ ٍٕ ٨طا َئ َ٧زَ َٟطُ َو ََ ٩ِ ٣طا َئ  ٥َِ ٟیَ ِ٨ز ٔ ِٟطُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٤ُ ٟحؼَّ َب َ ٔ ٟیَ ُٜ
و ٪أَ ِس َ٤حَ ُ ُ ٔ ٟ

ادمح نب لبنح ،ییحی نب دیعس ،اشہؾ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مخطب ںیم ضحم اس
ےیل ارتے ےھت اتہک ولوگں وک (دمہنی یک رطػ) ےنلکن ںیم آاسین وہ اہیں ارتان  تن ںیہن ےہ سج اک یج اچےہ ارتے افر  اکس یج

اچےہہنارتے۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ییحینبدیعس،اشہؾ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
فادیمخطبںیمارتےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 241

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨بً ،١ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ٣ ،شسز ،سٔیا ،٪ػاٟح بٛ ٩یشا ،٪حرضت س٠مَي ٪ب ٩یشار رضي اہلل ً٨ہ

ا٪
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١و ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ ا ٌِِ ٤َ ٟى َي ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َٗاُٟوا َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َػاُ ٔ ٟح بِ ُِ َٛ ٩ی َش َ
ِ
َّ
ِبِ ُت ُٗب َّ َت ُط َٓ َ٨زَ َُ ٟط
ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪بِ َٔ ٩ی َشا ٕر َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو َرآ ٍٕٔ َ ٥َِ ٟیأ ُِ ٣زنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪أُِ٧ز ٔ َُ ٟط َو َلَ َ ٩ِٔ ٜ

اًَ ٪ل َی َث َ٘ ٔ ١أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا َُ ٪ی ٌِىٔي ِٔی اْلِ َبِ َلحٔ
َٗا ََ ٣ُ ٢ش َّس ْز َوک َ َ

ادمح نب لبنح،امثعؿ نب ایب ہبیش،دسمد ،ایفسؿ ،اصحل نب اسیکؿ ،رضحت امیلسؿ نب اسیر ریض اہللہنع ےس رفاتیےہ ہک اوبراعف
ریضاہللہنعاکایبؿےہےھجمروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمخطبںیمارتےناکمکحںیہنرفامایاھتہکلبںیمےن(اافتؼےس)آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملساکہمیخفاہںاگلایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسفاہںارتےئگدسمدےتہکںیہہکاوبراعفوضحریلصاہللہیلعفآہل
فملسےکاسامؿےکاحمظفےھتامثعؿےناینپرفاتیںیمااضہفایکاحطبںیم
رافی  :ادمحنبلبنح،امثعؿنبایبہبیش،دسمد،ایفسؿ،اصحلنباسیکؿ،رضحتامیلسؿنباسیرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
فادیمخطبںیمارتےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 242

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨بً ،١بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚزً ،لی ب ٩حشين٤ً ،زو بً ٩ث٤ا ،٪حرضت اسا٣ہ ب ٩زیس رضي اہلل ً٨ہ

ا٩ِ ًَ ٪
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ُٔ ٩ح َشي ِ ٕن ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
و٪
أ ُ َسا َ ٍَ ٣بِ َٔ ٩زیِ ٕس َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَیِ ََ ٩ت ِ٨ز ٔ َُّ ُ ٢سا ِٔی َح َّحتٔطٔ َٗا ََ ٢ص َِ ١ت َز َک َ٨َ ٟا ًَ٘ ٔ ِی ْ٨ِ ٣َ ١ز َّٔل ث ُ ََّٗ ٥ا َِ َ ٧ ٢ح َُ٧ ٩ازٔ َُ ٟ
ْف َی ٌِىٔي ا َِ ٤ُ ٟحؼَّ َب َوذََ َ ٔ ٟ
رقی ِّظا ًَل َی بَىٔي َصا ٔط ٕ٥
رقیِ ْع ًَل َی ا ِلٔ ِ ُٜ
ب ٔ َد ِی ٕٔ بَىٔي ٨َ ٔ ٛاَ ٍَ َ ٧ح ِی ُث َٗ َ
َ أ ِ ٪بَىٔي ٨َ ٔ ٛاَ ٍَ َ ٧حا َِ َٔ ٟت ُ َ
اس َِ ٤ت ُ َ

ٕ ا َِ ٟوازٔی
أَ ََِ ٪ل یُ َ٨اُ ٔ ٛحوص َُِ ٥و ََل یُ َبای ٔ ٌُوص َُِ ٥و ََل یُ ِؤ ُووص َُِٗ ٥ا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی َوا َِ ٟد ِی ُ

ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،رمعم،یلعنبنیسح،رمعفنبامثعؿ،رضحتااسہمنبزدیریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنوپاھچ
ایروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسآپیلصاہللہیلعفآہل فملسلکوکجح ںیماہکںارتںی ےگ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایک

،لیقےنامہرےےیلہکمںیموکیئرھگوھچڑاےہ؟رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمہفیخینبانکہنںیمارتںیےگاہجںرپ
رقشیےنرفکرپدہعایلاھتینعیمخطبںیماہیںینبانکہنےنونباہمشےکقلعتمدہعایلاھتہکمہاؿےساشدیایبہہنرکںیےگا وکانپہ
ہندںیےگافراؿےسیسکمسقیکرخدیفرففتخہنرکںیےگ۔اامؾزرہیےناہکہکفیخفادیاکانؾےہ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،رمعم،یلعنبنیسح،رمعفنبامثعؿ،رضحتااسہمنبزدیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
فادیمخطبںیمارتےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 243

راوی ٣ :ح٤وز ب ٩خاٟس٤ً ،ز ،ابوً٤ز ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ِ٤ز ٕو َی ٌِىٔي اْلِ َ ِو َزاعٔ َّی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َس ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
َّ
َّ
َُک
ْف ٔ٣ٔ ٩ِ ٣ىّي ِ َ ٧ح َُ٧ ٩ازٔ َُ ٟ
ُک ِ َ ٧ح َو ُظ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ُک أَ َّو َُ ٟط َو ََل ذ َ َ
وَّ ُ ٪سا ٓ ََذ َ َ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢ح ٔي َن أَ َرا َز أَ ِ ٪یَ َِ ٔ ٨
ٕ ا َِ ٟوازٔی
ا َِ ٟد ِی َ
ومحمدنباخدل،رمع،اوبرمع،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکبجروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنینمےس
ےنلچ اک ارادہ ایک وتآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای لک مہ فاہں ارتںی ےگ رھپ فاسی یہ ایبؿ ایک اسیج ہک افرپ دحثی ںیم ذگرا نکیل
اسرفاتیںیمہنوتافؽدحثیےکاافلظںیہافرہنفادیفیخاکذرکےہ۔
رافی  :ومحمدنباخدل،رمع،اوبرمع،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
فادیمخطبںیمارتےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 244

راوی ٣ :وسي ابوس٤٠ہ٣ ،وسي ،ح٤از ،ح٤یس ،برک بً ٩بساہلل ،ایوب٧ ،آٍ ،حرضت ٧آٍ رضي اہلل ً٨ہ

ا ٪یَ ِض َح ٍُ َص ِح ٌَ ٍّ
وسي أَبُو َسَ ٍَ ٤ََ ٠ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩بَ ِ ٔ
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
رک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َوأَ ُّی َ
َ
بٔا َِ ٟب ِل َحا ٔ
 ١ذََ ٔ ٟ
اَ ٪یٔ ٌَِ ُ
ئ ث ُ ََّ ٥ی ِس ُخ ُ
َ ٍَ َّٜ٣َ ١و َیزًُِ ُ ٥أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

ومیس اوبہملس ،ومیس ،امحد ،دیمح ،رکب نب دبع اہلل ،اویب ،انعف ،رضحت انعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب رمع احطبء
(مخطب)ںیمدنینیکاکییکپھجےلےتیلےھترھپہکمںیماجےتافرےتہکہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیھبااسییہرکےتےھت۔
رافی  :ومیساوبہملس،ومیس،امحد،دیمح،رکبنبدبعاہلل،اویب،انعف،رضحتانعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
فادیمخطبںیمارتےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 245

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨بًٔ ،١ا ،٪ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ح٤یس ،برک بً ٩بساہلل ،اب٤ً ٩ز ،ایوب ،حرضت ٧آٍ رضي اہلل ً٨ہ ،اب٤ً ٩ز

وب ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩س ٍَ ٤ََ ٠أَ ِخب َ َرَ٧ا ُح َِ ٤ی ْس ًَ ِ ٩بَ ِ ٔ
رک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوأَ ُّی ُ
ئ ث ُ ََّ ٥ص َح ٍَ ب ٔ َضا
ْص َوا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َوا ٌِٔ ٟظَ ا َئ بٔا َِ ٟب ِل َحا ٔ
َ٧آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی ُّ
اٟو ِض َز َوا َِ ِ ٌَ ٟ
ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َیٔ ٌَُِ ُ٠ط
َص ِح ٌَ ٍّ ث ُ ََّ ٥ز َخ ََ ٍَ َّٜ ٣َ ١وک َ َ
ادمحنبلبنح،افعؿ،امحدنبہملس،دیمح،رکبنبدبعاہلل،انبرمع،اویب،رضحتانعفریضاہللہنع،انبرمعےسرفاتیرکےت ںیہ
ہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرہظرصعرغمبافراشعءیکامنزاحطبء(مخطب)ںیمزپیھرھپدنیناکاکی اکپھایلاسےکدعبہکم
ںیمدالخوہےئ(انعفےتہکںیہہک)انبرمعریضاہللہنعیھبااسییہرکےتےھت۔
رافی  :ادمحنبلبنح،افعؿ،امحدنبہملس،دیمح،رکبنبدبعاہلل،انبرمع،اویب،رضحتانعفریضاہللہنع،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انمکسجحیکرتبیتاٹلاجےناکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
انمکسجحیکرتبیتاٹلاجےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 246

ًیسي ب ٩ك٠حہ بً ٩بیساہلل ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو ب ٩اٌٟاؾ رضي اہلل ً٨ہ
راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا ،َٟاب ٩طہابٰ ،

اؾ أَُ َّ ٧ط
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ َِٔ ً ٩یسي بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ح ٍَ بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ

َ
َٗا ََ ٢و َٗ َ
ٕ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی َح َّح ٍٔ ا َِ ٟو َزا َٔ بٔٔ٤ىّي َی ِشأُٟوُ َ ٧ط َٓ َحائ َ ُط َر ُج َْ٘ َٓ ١ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنٔيی  ٥َِ ٟأَ ِط ٌُزِ
آَخ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٥َِ ٟ
َٓ َح َُ ِ٘ ٠ت َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أَذِبَحَ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اذِبَحِ َو ََل َ َ
رح َد َو َجا َئ َر ُج ُْ َ ١

رح َد
أَ ِط ٌُ ِز َٓ َِ َ ٨
َخ إ ٔ ََّل َٗا َِ ٢اػ ََ ٍِ ٨و ََل َ َ
َح ُت َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أَ ِرم ٔ َی َٗا َِ ٢ارَ ٔ ٦و ََل َ َ
رح َد َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا ُسئ ٔ َ ١یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ًَ َِ ٩ط ِی ٕئ ٗ ُِّس َ ٦أَ ِو أ ُ ِّ َ

یبنعق ،امکل،انباہشبٰ،یسیع نبہحلطنبدیبعاہلل،رضحت دبعاہللنبرمعف نبااعلصریضاہلل ہنعےسرفاتیےہ ہکروسؽ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس حجة اولداع ںیم ینم ںیم ڑھکے وہےئ ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس (جح ےک اسملئ) وپےنھچ ےگل سپ
اکی صخش آای افر وبال ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن وھبؽ رک رقابین ےس ےلہپ رس ڈنما ایل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفام ایوکیئرحجںیہنوترقابینرکاکیدفرساصخشآایاسےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمےنوھبؽےسریمےسےلہپ
رقابینرکیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوکیئابتںیہنوتریمرکرافیےتہکںیہہکاسدؿاراکؿیکدقتمیفاتریخےکقلعتم
ےنتجیھبوساؽےئکےئگ(بسےکوجابںیم)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوکیئرحجںیہنابرکےل۔
رافی  :یبنعق،امکل،انباہشبٰ،یسیعنبہحلطنبدیبعاہلل،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
انمکسجحیکرتبیتاٹلاجےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 247

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیز ،طیبانی ،زیاز بًَ ٩لٗہ ،حرضت اسا٣ہ بَ ٩شیَ رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِّ ٩
َش ٕ
َخ ِج ُت ٍََ ٣
اٟظ ِی َبان ٔ ِّی ًَ ِ ٩زٔیَاز ٔ بِ ََٔٔ ً ٩ل َٗ ٍَ ًَ ِ ٩أ ُ َسا َ ٍَ ٣بِ ٔٔ َ ٩
َ
یَ َٗا ََ َ ٢
وٖ أَ ِو َٗ َّس ُِ ٣ت َط ِیئّا
اض َیأِتُوُ َ ٧ط ٓ َََٗ ٩ِ ٤ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َس ٌَ ِی ُت َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أَك ُ َ
اجا ََٓ َ َ
ا ٪اُ ٨َّ ٟ
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح ًّ
رح َد ََل َ َ َّ
رح َد
رع َق َر ُج ِٕ ٣ُ ١شَ ٥ٕ ٔ ٠وص َُو هَ اََ ٓ ٥ْ ٔ ٟذَ ٔ ٟ
َ َّأ ٟذی َ ٔ
َخ ُت َط ِیئّا ََٓ َ َ
اَ ٪ی ُ٘و َُ ٢لَ َ َ
أَ ِو أَ َّ ِ
رح َد إَٔل ًَل َی َر ُج ٕ ١ا ِٗت َ َر َق ٔ ِ
ََ
َو َصَ ٠
امثعؿنبایبہبیش،رجری ،نابیین،زاید نبالعہق،رضحتااسہمنبرشکیریضاہللہنع ےسرفاتیےہہک ںیمیبن یلصاہللہیلعفآہل
فملسےکاسھتجحےکےیلالکنولگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآےئےھتافر(جحےکقلعتم)وساؽرکےتےھتسپاکی
صخش ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ںیم ےن وطا ػ ےسےلہپیعس رکیل (وکیئ اتہک ےہہک) ںیم ےن الفں اکؾ ےلہپ رک ایل ای
دعبںیمایک(بسےکوجابںیم)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسیہیرفامےترےہوکیئرحجںیہنرحجیکابتوتہیےہہکوکیئصخش

یسکاملسمؿیکزعتایاجؿوکاملظربابدرکدےسجےنااسیایکفہرحج(انگہ)ںیمالتبمءوہایگافرربابدوہا۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،نابیین،زایدنبالعہق،رضحتااسہمنبرشکیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہکم(اخہنہبعک)ںیمرتسہےکریغبامنززپےنھاکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ہکم(اخہنہبعک)ںیمرتسہےکریغبامنززپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 248

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١سٔیا ٪بً ٩یی٨ہٛ ،ثير بٛ ٩ثير ،حرضت ٣ل٠ب ب ٩ابی وزاًہ رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٍَ ٨ح َّسثَىٔي َٛثٔيرُ بِ َُٛ ٩ثٔير ٔبِ ٔ ٩ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب بِ ٔ ٩أَبٔی و ٔ َزا ًَ ٍَ ًَ َِ ٩ب ٌِ ٔف أَصِٔ٠طٔ ًَ ِ٩
و ٪بَي ِ َن یَ َسیِطٔ َوَِ ٟی َص بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا ُست ِ َر ْة
اض یَ ُُّ ٤ز َ
اب بَىٔي َس ِض َٕ ٥واُ ٨َّ ٟ
َج ِّسظ ٔأََّ٧طُ َرأَی أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ی َُؼل يی ٔ٤َّ ٣ا یَلٔی بَ َ

ا ٪ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٛثي ِ ْر ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ٢
َٗا َُ ٢سٔ َِیا َُِ ٟ ٪ی َص بَ ِی َُ ٨ط َوبَي ِ َن ا ِل ََ ٌِ ٜب ٍٔ ُست ِ َر ْة َٗا َُ ٢سٔ َِیا ُ ٪ک َ َ
ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُط َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢ی َص ٔ ٩ِ ٣أَبٔی َسُ ٌِ ٔ٤تطُ َو َلَ ٩ِ ٣ٔ ٩ِٔ ٜب ٌِ ٔف أَصِلٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی
ادمح نب لبنح ،ایفسؿ نب ہنییع، ،ریث نب ،ریث ،رضحت بلطم نب ایب فداہع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اںوہں ےن داھکی ہک
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساخہنہبعکںیمینبمہسےکاپسامنززپھرےہےھتافرولگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمےس
ذگررےہےھتافردرایمؿںیموکیئرتسہہناھتایفسؿےناہکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکافرہبعکےکدرایمؿوکیئرتسہہناھت
ایفسؿ ےن اہک ہک انب رجریج ےن مہ وک ایکس ربخدی ہکایبؿ ایک مہ ےس ،ریث ےن اےنپفادل ےک فاہطس ےس سپ ںیم ےن ،ریث ےس اےکس
ابرےںیموپاھچوتاسےناہکہکںیمےناےنپفادلےسںیہنانسہکلباےنپالہاخہنںیمےسیسکےساےنپداداےکفاہطسےسانسےہ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ایفسؿنبہنییع،،ریثنب،ریث،رضحتبلطمنبایبفداہعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہکمےکرحؾاکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ہکمےکرحؾاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 249

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١وٟیس ب٣ ٩ش ،٥٠یحٌي  ،اب ٩ابی ٛثير ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َح َّسثَىٔي َی ِحٌَي َی ٌِىٔي ابِ َ ٩أَبٔی َٛثٔير ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َس٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َٓ َتحَ اہللُ َت ٌَال َی ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٍَ َّٜ ٣َ ٥َ ٠اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٓ ٥َ ٠یض ٔ ِ٥
َٓ َحَ ٔ٤س اہللَ َوأَثِى َي ًََِ ٠یطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َح َب َص ًَ ِ ٍَ َّٜ٣َ ٩ا ِٟٔٔی ََ ١و َس ََّ ٠م ًََِ ٠ی َضا َر ُسو َُ ٟط َوا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َوإٔ٤َ َّ ٧ا أُح َِّٔ ٠ت لٔی َسا ًَ ٍّ

َّاض أَ ِو
ْف َػ ِی ُس َصا َوَلَ َت ٔح َُّ ِ٘ ُٟ ١لت َُضا إ ٔ ََّل ٔ ٨ِ ٤ُ ٔ ٟظ ٕس َٓ َ٘ا ًََ ٢ب ْ
ٔ ٩ِ ٣اَ ٨َّ ٟضارٔ ث ُ َّ ٥ه ٔ َی َ َ
رح ْا ٦إلٔ َی َی ِو ٔ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا ََ ٍٔ٣لَ ی ٌُِ َـ ُس َط َحزُ َصا َو ََل یُ َُ َّ ٨
َّ
َّ
َِخ َٗا َ٢
َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ا َِّ ٌَ ٟب ُ
َِخ ََّّٓٔ٧طُ ُ٘ ٔ ٟبُورَٔ٧ا َوب ُ ُیوت ٔ َ٨ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَٔل ِاْلٔذ ٔ َ
اض یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَٔل ِاْلٔذ ٔ َ
أَبُو َزا ُوز َو َزا َزَ٧ا ٓ ٔیطٔ ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟؼفَّی ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َٓ َ٘ َا ٦أَبُو َطاظ ٕ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١ا َِ ٟی ََ٘ َٓ ٩ٔ ٤ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِاٛتُبُوا لٔی َٓ َ٘ا َ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠اٛتُبُوا ْٔلَبٔی َطاظ ٕ ُُِٗ ٠ت َْ ِ ٔ ٟل ِو َزاعٔ ِّی َ٣ا َٗ ِوُ ُٟط ِاٛتُبُوا ْٔلَبٔی َطاظ ٕ َٗا ََ ٢ص ٔذظ ٔ ا ِٟد ُِل َب ٍُ َّأًٟي
َسَ ٌَ ٔ٤ضا َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ادمحنبلبنح،فدیلنبملسم،ییحی،انبایب،ریث،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکبجاہللاعتیلےنروسؽ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہوھتں ہکم حتف رکاای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں ےک درایمؿ (رقتری ےک ےیل) ڑھکے وہےئ
ےلہپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناہللاعتیلیکدمحفانثءیکاسےکدعبرفامایاہللاعتیلےنااحصبلیفوکوتہکم(رپہضبقرکےن)ےس
رفک دای اھت رگم اس ےن اےنپ روسؽ افر الہ اامیؿ وک اس رپ ہضبق دال دای ےہ افر ریمے ےیل (اہیں) ھچک دری ےک ےیل (اتقؽ رکان)
الحؽوہااسےکدعبایقتمکتےکےیلرحاؾوہاابہناساکدرتخاکاٹاجےئافرہناہیںاکاجونراکشرےکےیلاڑاایاجےئافرہن
یہ اہیں یک رگی زپیزیچ یسک ےک ےیل الحؽ ےہوساےئاس ےک وج ااکس ڈوھڈنےنفاال وہ اےنت رضحت ابعس ریضاہلل ہنع ڑھکے
وہےئ(ای ہی اہک ہک) رضحت ابعس ریض اہلل ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اذرخ (اذرخ اکی اھگس اک انؾ ےہ ینعی
اےکس اکےنٹ یک ااجزت اچیہ) ویکہکن فہ امہری ربقفں افر رھگفں یک رضفرت ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وساےئ اذرخ
ےک(ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن اےکس اکےنٹ یک ااجزت رمتمح رفامدی)۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی ںیم انب ایفصم
ےن فدیل ےک فاہطس ےس ہی زایدیت لقن یک ےہ ہک سپ نمی اک اکی صخش اموب اشہ ڑھکا وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسریمےےیلید دےئجیسپآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاوباشہوکید رکددیف(فدیلےتہکںیہہک)ںیمےنرضحتافزایع
ےسوپاھچہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاراشداوباشہوکید رکددیفسکزیچ یک رطػااشرہےہ؟رضحت افزایعےنرفامایاس
ںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاسرقترییکرطػااشرہےہوجاسےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسینسیھت۔

رافی  :ادمحنبلبنح،فدیلنبملسم،ییحی،انبایب،ریث،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ہکمےکرحؾاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 250

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیز٨٣ ،ؼور٣ ،حاہس ،كاؤض ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

ض ِٔی َص ٔذظ ٔ ا ِٟٔ٘ؼَّ ٍٔ َٗا ََ ٢وَلَ
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
یُ ِد َتل َی َخ ََل َصا
امثعؿ نبایبہبیش،رجری،وصنمر،اجمدہ،اطؤس،رضحتانب ابعسریضاہللےس یھباس ہصق(رحتمیہکم) ںیمایس رطحرفاتی ےہ
تُخ َ
افر(ہیااضہفےہ) َ ال ْ َبلی َ َخ َاها۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،اجمدہ،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ہکمےکرحؾاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 251

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨بً ،١بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،ارسائی ،١ابزہی ٥ب٣ ٩ہاجز ،یوسٕ ،ب٣ ٩اہ ،١حرضت ًائظہ رضي اہلل
ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
َ
ٕ بِ ٔ٣َ ٩ا َص َ
رسائ ٔی ُ
 ٩ِ ًَ ١إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ضا ٔجز ٕ ًَ ِ ٩یُو ُس َ
ٔی َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِ َ
َ َّٔ ٩ِ ٣
ََ بٔٔ٤ىّي بَ ِی ّتا أَ ِو ب ٔ َّ ٨
اٟظ ِٔ ٤ص َٓ َ٘ا َََ ٢ل إٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو ُ٨َ ٣ا ُر
ائ یُ ٔو َُّ ٠
ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣طٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ََل ِ َ ٧بىٔي َ ٟ
ََ ٩ِ ٣س َب َ ٙإَِٔ ٟیطٔ
ادمحنبلبنح،دبعارلنمح نبدہم ی،ارسالیئ،اربمیہ نب اہمرج،ویفس،نباملہ ،رضحتاعہشئریضاہلل اہنعےسرفاتیےہ ہک
ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک مہ ینم ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل اکی رھگ (ای ہی ہک اکی
امعرت)انبدںیوجدوھپےسآپیلصاہللہیلعفآہل فملساکاچبؤرکے؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیہنینموتاےکسےیل

ےہوجےلہپفاہںچنہپاجےئ(ینعیارضرحؾففقےہہییسکیکتیکلمںیہنوہیتکس)
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلنمحنبدہمی،ارسالیئ،اربمیہنباہمرج،ویفس،نباملہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ہکمےکرحؾاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 252

٣وسي ب ٩باذا ،٪حرضت یٌلی ب ٩ا٣یہ رضي
راوی  :حش ٩بً ٩لی ،ابوًاػ ،٥جٌْف ب ٩یحٌي ب ٩ثوبا٤ً ،٪ارہ ب ٩ثوباٰ ،٪
اہلل ً٨ہ

وسي بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اػ َٕ ٩ِ ًَ ٥ج ٌِ َ ٔ
ا ٪أَ ِخب َ َرنٔی ً ََٔ ٤ارةُ بِ ُ ٩ث َ ِوبَ َ
ْف بِ َٔ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩ثَ ِوبَ َ
اَ ٪ح َّسثَىٔي َُ ٣
َاَٗ ٪ا َ ٢أَ َت ِی ُت َی ٌِل َی بِ َ ٩أ ُ ََّ ٣ی ٍَ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِحتََٔا ُر َّ
َحٔ ٦إ ٔ َِ ٟحا ْز ٓ ٔیطٔ
بَاذ َ
اٟل ٌَأِٔ ٦ی ا َِ َ ٟ
نسحنبیلع،اوباعمص،رفعجنبییحینبوثابؿ،امعرہنبوثابؿ،ومٰیسنبابذاؿ،رضحتیلعینباہیمریضاہللہنعےسرفاتی ےہ
ہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرحؾںیمہلغاکرفانکےبدینیافر ملےہ
رافی  :نسحنبیلع،اوباعمص،رفعجنبییحینبوثابؿ،امعرہنبوثابؿ،ومٰیسنبابذاؿ،رضحتیلعینباہیمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذیبنیکلیبساگلےناکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ذیبنیکلیبساگلےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 253

راوی ٤ً :زو بً ٩و ،٪خاٟس ،ح٤یس ،برک بً ٩بساہلل حرضت برک بً ٩بساہلل رضي اہلل ً٨ہ

ض َ٣ا بَا ُ ٢أَصِ ٔ ١صَ َذا ا ِٟب َ ِیتٔ
رک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُج َْٔ ١لبِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩بَ ِ ٔ

وَّ ٪
ا٠ٟب َ َن َوا َِ ٌَ ٟش ََ ١و َّ
و ٪ا٨َّ ٟب ٔ َ
ض َ٣ا ب ٔ َ٨ا ٔ ٩ِ ٣ب ُ ِد ٕ١
اٟشو ٔ َی ٙأَب ُ ِد ْ ١بٔض ٔ ِ ٥أَ َِ ٦حا َج ٍْ َٓ َ٘ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
یذ َوبَُ٨و ًَ ِّ٤ض ٔ َِ ٥ی ِش ُ٘ َ
َی ِش ُ٘ َ
َو ََل ب ٔ َ٨ا َٔ ٩ِ ٣حا َج ٍٕ َو َلَ ٩ِٔ ٜز َخ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َراح ٔ َ٠تٔطٔ َو َخ ُِ َٔ ٠ط أ ُ َسا َ ٍُ ٣بِ َُ ٩زیِ ٕس ٓ ََس ًَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ

ہلل
َْش َب ُٔ ٨ِ ٣ط ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢ا ٔ
ْش ٕ
َْش َب ُٔ ٨ِ ٣ط َو َز َٓ ٍَ ٓ َِـ َُ ٠ط إلٔ َی أ ُ َسا َ ٍَ ٣بِ َٔ ٩زیِ ٕس ٓ َ ٔ
اب َٓأت ُ َٔی ب ٔ َ٨بٔی ٕذ ٓ َ ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َ َ
َ َٓآ ٌَُِ٠وا َٓ َِ ٨ح َُ ٩ص ََ ٜذا ََل ُ ٧زٔی ُس أَ ِ ٪نُ َِي ِّ َر َ٣ا َٗا َُ ٟط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِح َش ِ٨ت َُِ ٥وأَ ِج َ٠ِ ٤ت َُِ َٛ ٥ذَ ٔ ٟ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

رمعفنبوعؿ،اخدل،دیمح،رکبنبدبعاہللرضحترکبنبدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیصخشےنانبابعسریضاہلل
ہنعےساہکہکایکاحؽےہاسرھگےکولوگںاک(اہمترےرھگےکولوگںاک؟)ہکہیذیبن(وجھکراکرشتب)الپےتںیہوا ہاےکناچچےک
ےٹیب(رقشی)دفدھدہش ںوالپےتںیہ۔ہیولگلیخبںیہایاندار؟انبابعسریضاہللہنعےناہکہنمہلیخبںیہہناندار(ہکلبالص
ابتہیےہہکاکیرمہبت)روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساےنپافٹنرپوساروہرکامہرےاپسرشتفیالےئافرآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےکےھچیپ(آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاخدؾ)ااسہمنبزدیریضاہللہنعےھٹیبوہےئےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنےنیپےکےیلوکیئزیچبلطیکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمذیبنشیپیک یئگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسںیم
ےسایپافروجابیقاچبفہااسہموکدایسپاںوہںےنفہیپایلاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیاکؾمتےنتہبااھچایک
افرآدنئہ یھبرکےترانہ ہی ےہفہفہجیکسج انبرپ مہااسی رکےتںیہ مہںیہناچےتہ ہک مہ اسزیچ وکدبؽ ںیلیکسجآپ یلصاہللہیلع
فآہلفملسےننیسحترفامیئیھت۔
رافی  :رمعفنبوعؿ،اخدل،دیمح،رکبنبدبعاہللرضحترکبنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہمرجنیےکےیلہکمںیمرہھٹےناکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
اہمرجنیےکےیلہکمںیمرہھٹےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 254

راوی ٨ٌٗ :ييً ،بساٌٟزیزً ،بساٟزح ٩٤ح٤یس ،حرضت ً٤ز بً ٩بساٌٟزیز رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َی ٌِىٔي َّ
اٟس َرا َو ِرز ٔ َّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أََّ٧طُ َسَ ٤َ ًُ ٍَ ٔ٤ز بِ َِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َی ِشأ َ ُ٢
َّ
َّ
رضم ٔ ِّی أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟشائ َٔب بِ َ ٩یَز ٔ َ
یس َص َِ ١سَ ٌِ ٔ٤ت ِٔی ِاْل ٔ َٗا َ ٍٔ ٣ب ٔ ََ ٍَ ٜ٤ط ِیئّا َٗا َ ٢أَ ِخبَرَنٔی ابِ ُ ٩ا َِ ٟح ِ َ

ی ٩إ ٔ َٗا ََ ٍْ ٣ب ٌِ َس اٟؼَّ ِسرٔ ث َ ََلثّا
َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ٤ُِ ٠ٟٔ ٢ضا ٔجز ٔ َ

یبنعق،دبعازعلسی،دبعارلنمحدیمح،رضحترمعنبدبعازعلسیریضاہللہنعےنرضحتاسبئنبسیدیریضاہللہنعےسوپاھچہکایک
ل
متےن(اہمرجنیےکےیل)ہکمںیمرےنہےکقلعتمانسےہ؟اںوہںےناہکہک ھجےسانبا خفریمےنایبؿایکہکاںوہں ےنروسؽ
یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےس انس آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس اہمرجنی ےس رفام رےہ ےھتہک اراکؿ جح ےس رفاتغ ےکدعب (ہکمںیم)
رےنہےکےیلنیتدؿںیہ(اتہکفہاینپرضفرایتوپریرکںیل)۔
رافی  :یبنعق،دبعازعلسی،دبعارلنمحدیمح،رضحترمعنبدبعازعلسیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبعکےکادنرامنززپےنھاکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ہبعکےکادنرامنززپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 255

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا٧ ،َٟآٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اَ٧ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟآ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ َ ١ا ِلَ ٌِ َٜب ٍَ ص َُو
َوأ ُ َسا َ ٍُ ٣بِ َُ ٩زیِ ٕس َو ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩كَ َِ ٠ح ٍَ ا َِ ٟح َح ٔي ُّي َوب ٔ ََل َْٓ ٢أَُِ ََ َ٘ ٠ضا ًََِ ٠یطٔ ٓ َََ َٜ ٤ث ٓ َٔیضا َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ب ٔ ََل َّل

َخ َد َ٣اذَا َػ ََ ٍَ ٨ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ج ٌَ َ٤ُ ًَ ١و ّزا ًَ َِ ٩ی َشارٔظ ٔ َو ًَ ُ٤و َزیِ َٔ ٩ِ ًَ ٩یٔ٤یٔ٨طٔ َوثَ ََلثَ ٍَ
ح ٔي َن َ َ
ا ٪ا ِٟب َ ِی ُت یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ًَل َی ٔس َّت ٍٔ أَ ًَِ ٔ٤سة ٕث ُ ََّ ٥ػلَّی
أَ ًَِ ٔ٤سة ٕ َو َرائَطُ َوک َ َ

یبنعق،امکل،انعف،رضح تدبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہک(بجہکمحتفوہا)وتروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسہبعکےک
عنه
ادنردالخوہےئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتااسہمنبزدیامثعؿنبہحلطافررضحتالبؽریضاہلل مےھتاںوہںےن
ادنرےسدرفازہدنبرکایل(اتہکموجؾادنردالخہنوہ)افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساںیمس(وھتڑیدری)رےہدبعاہللنبرمعریض
اہللہنعےتہکںیہہکبجالبؽریضاہللہنعابرہآےئوتںیمےناؿےسوپاھچہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناخہنہبعکےکادنر
ایک ایک؟ اںوہں ےن اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی  ںوؿ وک اےنپ ابںیئ اجبن راھک افر دف وک داینہ رطػ افر نیت  ںوؿ
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تشپ رپ ےھت اؿ دونں تیب اہلل ھچ  ںوونں رپ اقمئ اھت رھپآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فاہں امنز
زپیھ

رافی  :یبنعق،امکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ہبعکےکادنرامنززپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 256

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س ب ٩اسحً ،ٙبساٟزح ،٩٤ب٣ ٩ہسی٣ ،ا َٟرضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙاْلِ َذ َِرم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ُک
ٔی ًَ ِ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َّ
اٟش َوار َٔی َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥ػلَّی َوبَ ِی َُ ٨ط َوبَي ِ َن ا ِِ ٔ ٟ٘ب َ ٍٔ٠ثَ ََلثَ ٍُ أَذِ ُر َٕ
دبع اہلل نب دمحم نب ااحسؼ  ،دبعارلنمح ،نب دہمی ،امکل ریض اہلل ہنع ےس یھب رمفی ےہ رگم اس ںیم  ںوونں اک ذرک ںیہن ےہ اس
ںیمےہرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنززپیھافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکافرہلبقےکدرایمؿنیت اہھتاکافہلصاھت
(ینعیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہلبقےسنیتاہھتےھچیپٹہرکامنززپیھ)
رافی  :دبعاہللنبدمحمنباقحس،دبعارلنمح،نبدہمی،امکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ہبعکےکادنرامنززپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 257

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،ابوسا٣ہ ًبیساہلل٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ًَُ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
یت أَ ِ ٪أَ ِسأ َ َُ ٟط ََ ٥ِ ٛػلَّی
ب ٔ ٌَِ ٤ى َي َحسٔیثٔ ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ِّي َٗا ََ ٢و َن ٔش ُ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،اوباسہم دیبع اہلل ،انعف ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہللہنع یھب یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس دحثی یبنعق(یک
یلہپ دحثی) ےک مہ ینعم رفاتی رکےت ںیہ اس ںیم ےہ ہک ںیم ےن رضحت البؽ ریض اہلل ہنع ےس ہی وپانھچ وھبؽ ایگ ہک آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنینتکرتعکامنززپیھ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اوباسہمدیبعاہلل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ہبعکےکادنرامنززپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 258

راوی  :زہير ب ٩رحب ،جزیز ،یزیس ب ٩ابی زیاز٣ ،حاہس ،حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩ػٔوا ٪رضي اہلل ً٨ہ

اَٗ ٪ا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ ٤َ ٌُ ٔ ٟز بِ ٔ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی زٔیَاز ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩ػٔ َِو َ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ٕ َػ ََ ٍَ ٨ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن َز َخ َ ١ا ِلَ ٌِ َٜب ٍَ َٗا ََ ٢ػلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
ا َِ ٟد َّل ٔ
اب َِ ٛی َ
زریہ نب رحب ،رجری ،سیدی نب ایب زاید ،اجمدہ ،رضحت دبعارلنمح نب وفصاؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت رمع
افرفؼریضاہللہنعےسوپاھچہکبجروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسہبعکےکادنرےئگوتایکایک؟اںوہںےنرفامایدفرںیتعکزپںیھ۔
رافی  :زریہنبرحب،رجری،سیدینبایبزاید،اجمدہ،رضحتدبعارلنمحنبوفصاؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ہبعکےکادنرامنززپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 259

راوی  :ابو ٤ٌ٣زً ،بساہلل ب٤ً ٩ز ب ٩ابوححادً ،بساٟوارث ،ایوبً ،رک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟححَّا ٔد َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َخ َد ُػ َورةُ إٔبِ َزاص َٔی٥
َخ َج ِت َٗا ََٓ ٢أ ُ ِ ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا َٗس َٔ ٍَ َّٜ ٣َ ٦أَبَی أَ َِ ٪ی ِس ُخ َ ١ا ِٟب َ ِی َت َوٓ ٔیطٔ ِاْلَ ٔ ٟض ٍُ َٓأ َ ََ ٣ز ب ٔ َضا َٓأ ُ ِ ٔ

اس َت ِ٘ َش َ٤ا ب ٔ َضا َٗ ُّم
َوإ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ؤِی أَیِسٔیض ٔ َ٤ا اْلِ َ ِز ََل َُ٘ َٓ ٦ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َت َُ ٠ض ِ ٥اہللُ َواہللٔ َِ َ٘ ٟس ًَ٤ُ ٔ ٠وا َ٣ا ِ
َخ َد َو ٥َِ ٟی َُؼٔ ٓ ِّ١یطٔ
َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥ز َخ َ ١ا ِٟب َ ِی َت َٓ َٜب َّ َر ِٔی َ َ ٧واح ٔیطٔ َؤِی َز َوا َیا ُظ ث ُ ََّ َ ٥
اوبرمعم،دبعاہللنبرمعنباوباجحج،دبعاولارث،اویب،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس بج ہکم ںیم آےئ (حتف ہکم ےک ومعق رپ) وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اخہن ہبعک ےک ادنر اجےن ےس ااکنر رک دای
ویکہکناسےکادنرتبرےھکوہےئےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحرفامایوتا وکاکنؽدایایگانبابعسریضاہللہنعےتہکںیہ
لن
ہک اؿ ںیم اربامیہ اامسلیع ع هماا االسلؾ یک وصتریںی یھب ںیلکن اؿ دفونں وصتریویں ےک اہوھتں ںیم اپےسن ےھت (ہی دھکی رک) آپ
یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامایاؿرپدخایک امر وہدخباا وکوخبولعمؾ ےہہکاؿدقمسویتسہں ےن یھبکاپےسن ںیہنڈاےل ےھت

انبابعسےتہکںیہہکاس ےکدعبآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملستیباہللںیمدالخوہےئافر اسےکوکونں ںیم ریبکتیہکرھپفاہں
ےسلکنآےئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناںیمسامنزںیہنزپیھ۔
رافی  :اوبرمعم،دبعاہللنبرمعنباوباجحج،دبعاولارث،اویب،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ہبعکےکادنرامنززپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 260

راوی ٨ٌٗ :ييً ،بساٌٟزیز٤٘٠ً ،ہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩ِ ًَ ٍَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩أ ُ ِّ٣طٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أ ُح ُّٔب أَ ِ ٪أَ ِز ُخ َ ١ا ِٟب َ ِی َت َٓأ ُ َػل َيی ٓ ٔیطٔ
َٓأ َ َخ َذ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َیسٔی َٓأ َ ِز َخ َ٠ىٔي ِٔی ا ِٔ ٟح ِحز ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ػل يی ِٔی ا ِٔ ٟح ِحز ٔإٔذَا أَ َر ِز ٔ
ت زُ ُخو َ ٢ا ِٟب َ ِیتٔ َّٓٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو
َ
َخ ُجو ُظ ٔ ٩ِ ٣ا ِٟب َ ِیتٔ
ْصوا ح ٔي َن بَ َِ ٨وا ا ِل ََ ٌِ ٜب ٍَ َٓأ ِ َ
َٗ ِل ٌَ ٍْ ٔ ٩ِ ٣ا ِٟب َ ِیتٔ َّٓ ٔ َِّ َٗ ٪و َ َٔ ٣ا ِٗ َت َ ُ
یبنعق،دبعازعلسی،ہمقلع،رضحتاعہشئریضاہللاہنع ےسرفاتیےہہکںیماخہنہبعکےکادنراجرکامنززپانھاچیتہیھتسپروسؽ
یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن ریمااہھت ڑکپ رک میطح ںیم دالخ رکدای افر رفامای بج وت ہبعک ےک ادنر اجان اچےہ وت میطح ںیمامنز زپھ ےل
ویکہکن فہ اخہن ہبعک اک یہ اکی ہصح ےہ سپ ریتی وقؾ ےن (رقشی ےن) وکاتیہ یک بج اںوہں ےن اخہن ہبعک یک  ریمع یک افر اوکس ہبعک
ےساخرجرکدای۔
رافی  :یبنعق،دبعازعلسی،ہمقلع،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ہبعکےکادنرامنززپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 261

راوی ٣ :شسزً ،بساہلل ب ٩زاؤز ،اس٤اًی ١بً ٩بساً ،َ٠٤ٟبساہلل ب ٩ابی ٠٣یٜہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩زا ُو َز ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ِِ ًَ ٩ِ ًَ َٔ ٔ ٠٤َ ٟب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣یًَ ٩ِ ًَ ٍَ َٜائٔظَ ٍَ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي
اس َت ِ٘ َبُِ ٠ت ٔ٩ِ ٣
س ْ
یب َٓ َ٘ا َ ٢إنٔيی َز َخُِ ٠ت ا ِلَ ٌِ َٜب ٍَ َوَِ ٟو ِ
ور ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ إلٔ َ َّی َوص َُو َٛئ ٔ ْ
َخ َد ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣س َصا َوص َُو َُ ِ ٣
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠

وِ َٗ ٪س َط َ٘ ِ٘ ُت ًَل َی أ ُ ًَّٔ٣ي
أَ ِ٣زٔی َ٣ا ا ِس َت ِسبَ ِز ُت َ٣ا َز َخ ِ٠ت َُضا إنٔيی أَ َخ ُ
اٖ أَ ِ ٪أَ َُ ٛ
دسمد ،دبعاہلل نب داؤد ،اامسلیع نب دبعاکلمل ،دبعاہلل نب ایب ملبکہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک (اکی رمہبت)
روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس ےس ےئگ اس احؽ ںیم ہک فہ وخش ےھت نکیل بج ولٹ رک آےئ وت ارسفدہ ےھت (ںیم ےن
ااکس ببس درایتف ایک وت رفامای) ںیم ہبعک ںیم ایگ ارگ ہی ابت ںیم ےلہپ اجاتن وج دعب ںیم ولعمؾ وہیئ ہک ہبعک ےک ادنر اجےن ںیمدوشاری
وہیگوتںیمہناجاتےھجمادنہشیےہہکںیہکریمیاتموکفیلکتہنوہ۔
رافی  :دسمد،دبعاہللنبداؤد،اامسلیعنبدبعاکلمل،دبعاہللنبایبملبکہ،رضحتاعہشئریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ہبعکےکادنرامنززپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 262

راوی  :اب ٩رسح ،سٌیس ب٨٣ ٩ؼور٣ ،شسز ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،حرضت اس٤٠یہ رضي اہلل ً٨ہ

اٟسحٔ َو َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َو َُ ٣ش َّس ْز َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ ا َِ ٟح َح ٔي ِّي َح َّسثَىٔي َخالٔی ًَ ِ ٩أُم يی َػ ٔٔ َّی ٍَ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩
َ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن َز ًَا َک َٗا َ٢
ا٣َ ٪ا َٗا ََ َٟ ٢
ب ٔ ِ٨تٔ َط ِی َب ٍَ َٗاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت َاْل ِس ََّ ٔ٤٠ی ٍَ َت ُ٘و ُُِ ٠ُٗ ٢ت ِ ٌُ ٔ ٟث ََ ٤
اٟس ٔح
َٗا َ ٢إنٔيی َن ٔش ُ
ؤِ ٪ی ا ِٟب َ ِیتٔ َط ِی ْئ َی ِظ َِ ُ
َقَ٧ي ِ ٔن َُّٓٔ َّ ٧ط َِ ٟی َص یَ َِ ٨بغٔی أَ َِ ٪یَ ُٜ
 ١ا َِ ٤ُ ٟؼل َيی َٗا َ ٢ابِ ُِ َّ ٩
یت أَ ِ ٪آ َُ ٣ز َک أَ ِ ٪تُ َد َِّ ٤ز ا ِِ َ ٟ

َخالٔی َُ ٣شآ ٔ ٍُ بِ َُ ٩ط ِی َب ٍَ

حح
ح
انب رسح ،دیعس نب وصنمر ،دسمد ،ایفسؿ ،وصنمر ،رضحت اسلمبہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن امثعؿ (نب ہحلط ی)
ےسوپاھچہکبجروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمتوکالبایوتمتےسایکاہکاھت؟اںوہںےناہکہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
 ھجےس اہکہکںیم متےسہی انہکوھب ؽایگہک(ےھڈنےھےک) چ گنوداپدفویکہکناخہنہبعک ںیمایکایسیزیچیکوموجدیگانمبس ںیہن

ےہوجامنزیےکدایھؿوکاٹہےئانبارسلحےتہکںیہہکریمےامومںاکانؾاسمعفنبہبیشےہ۔
رافی  :انبرسح،دیعسنبوصنمر،دسمد،ایفسؿ،وصنمر،رضحتاسلمبہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخہنہبعکںیمدموفؿامؽاکایبؿ

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
اخہنہبعکںیمدموفؿامؽاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 263

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨بً ،١بساٟزح ،٩٤ب٣ ٩ح٤س ،طیبانی ،واػ ،١ط٘ی ،ٙحرضت طیبہ بً ٩ث٤ا ٪رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِحُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ٩ٔ ٤بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا َِ ٤ُ ٟحارٔبٔی ًَ َِّ ٩
ی٩ِ ًَ ٙ
اٟظ ِی َبان ٔ ِّی ًَ َِ ٩و ٔ
اػ ٕ ١اْلِ َ ِح َس ٔب ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
َ
َ
ُّ
َخ ُد َحًَّي أَ ِٗ ٔش َ٥
اَٗ ٪ا ََ ٌَ َٗ ٢س ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َط ِی َب ٍَ َی ٌِىٔي ابِ َِ ًُ ٩ث ََ ٤
اب َرض َٔي اہللُ ًَ ِ٨طُ ِٔی ٌََ ِ٘ ٣س َٔک َّأ ٟذی أََ ِ ٧ت ٓ ٔیطٔ َٓ َ٘ا َََ ٢ل أَ ِ ُ

َ٣ا َ ٢ا ِل ََ ٌِ ٜبٍٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ٣ا أََ ِ ٧ت بَٔٔاً ٔ َٕٗ ١ا َ ٢بَل َی َْلَٓ ٌََِٗ َّ٩َ٠ا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ٣ا أََ ِ ٧ت بَٔٔاً َٕٔٗ ١ا َُِ ٠ُٗ ٥َ ٔ ٟ ٢ت ْٔلَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َُخ َد
َ إلٔ َی ا ِ٤َ ٟا ٔ ٥َِ ٠َٓ ٢یُ ِ ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س َرأَی َََ٣اُ َ ٧ط َوأَبُو بَ ِرکٕ َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َوص َُ٤ا أَ ِح َو ُد َٔ ٨ِ ٣
ُخ َجا ُظ َٓ َ٘ َاَ َ ٓ ٦

ادمح نب لبنح ،دبعارلنمح ،نب دمحم ،نابیین ،فالص ، ،قیق ،رضحت ہبیش نب امثعؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہجں مت ےھٹیب وہ
اس ہگج رضحترمع ریض اہللہنعےھٹیب وہےئ ےھت ےنہک ےگل بجکت اخہنہبعک اکدموفؿ امؽ میسقت ںیہنرکدفں اگ ںیہن ولکنں اگںیم
ےنرھپاہکآپااسیںیہنرکںیےگرفامایفہویکں؟ںیمےناہکاےئلس ہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسافررضحتاوبرکبریضاہللہنع
ےن اس امؽ ےک اقمؾ وک داھکی اھت افر اؿ دفونں رضحات وک امؽ یک آپ ےس زایدہ رضفرت یھت رگم اس ےک ابفوجد اںوہں ےن اوکس
ںیہناکنالرضحترمعریضاہللہنعہینسابرہلکنآےئ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلنمح،نبدمحم،نابیین،فالص،،قیق،رضحتہبیشنبامثعؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
اخہنہبعکںیمدموفؿامؽاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 264

راوی  :حا٣س ب ٩یحٌي ً ،بساہلل ب ٩حارث٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩انشا ،٪حرضت زبير رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َحا ُٔ ٣س بِ ُ ٩یَ ِحٌَي َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩إ ٔ ِن َشا َّٕ ٪
رع َو َة
اٟلائٔف ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ُ ٩
بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا أَٗ َِب ِ٨َ ٠ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٔ ٟ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ی ٍَ َحًَّي إٔذَا ُ٨َّ ٛا ً ٔ َِ ٨س ِّ
ٕ
اٟش ِس َرة ٔ َو َٗ َ
َّ
َّ
َط ٔ
ٕ َحً َّي
َاس َت ِ٘ َب ََ٧ ١د ٔ ّبا ب ٔ َب َ ٔ
ْصظ ٔو َٗا ََّ ٣َ ٢ز ّة َوازٔیَ ُط َو َو َٗ َ
َق ٔ ٪اْلِ َ ِس َوز ٔ َح ِذ َو َصا ٓ ِ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِٔ ٥َ ٠ی َ َ
ٖ ا ِِ َ ٟ
َ َٗ ِب َُ٧ ١زُؤٟطٔ اَّ ٟلائ َٕٔ َوح َٔؼارٔظ َٔ ٔ ٟث٘ ٔ ٕ
رح ْاَّ َ ٣ُ ٦
یٕ
َح ِْ ٦هَّلِل َوذََ ٔ ٟ
ٕ اُ ٨َّ ٟ
َّات َ٘ َ
اض ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٥ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ػ ِی َس َو ٓ ٕد َوً َٔـا َص ُط َ َ

احدمنبییحی،دبعاہللنباحرث،دمحمنبدبعاہلل نبااسنؿ،رضحتزج ،ریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکمہہیلےس آےئ (ہیل اکی
اقمؾاکانؾےہ)بجج ،ی ےکدرتخےکاپس ےچنہپوت آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس اےکساقملبرقآؿاوسد ےک انکرےرپ ڑھکے
وہےئ(رقؿاوسداکیاہپڑیاکانؾےہ)افربخن(اکیہگجانؾ)یکرطػاگنہااھٹرکداھکیرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرہھٹےئگ
افر بس ولگ یھب رہھٹ ےئگ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ّ
فج (اکی اقمؾ اک انؾ ےہ) اک اکشر افر اےکس درتخ
رحاؾںیہوجاہللےکےیلرحاؾےئکےئگںیہہیفاہعقاطفئاجےنےسےلہپاکےہہکلبفیقثےکاحمرصہےسیھبےلہپاکےہ۔
رافی  :احدمنبییحی،دبعاہللنباحرث،دمحمنبدبعاہللنبااسنؿ،رضحتزج ،ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دمہنیںیمآدماکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
دمہنیںیمآدماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 265

راوی ٣ :شسز ،سٔیا ،٪سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل
َحاَ ٔ ٦و َِ ٣شحٔسٔی َص َذا َوا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس اْلِ َٗ َِصي
ُتظَ ُّس اِّ ٟز َحا ُ ٢إ ٔ ََّل إلٔ َی ث َ ََلثَ ٍٔ ََ ٣شا ٔج َس َِ ٣شحٔ ٔس ا َِ َ ٟ
دسمد،ایفسؿ،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاجکفےہن
ابدنےھ اجںیئ (رفس ہن ایک اجےئ) رگم نیت دجسمفں یک رطػ (ہکم ںیم) دجسم رحاؾ دفرسے (دمہنی ںیم) ریمی دجسم یک رطػ افر
رسیتے(تیبادقملسیکرطػ)دجسمایصقیکرطػ۔
رافی  :دسمد،ایفسؿ،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دمہنیےکرحؾاکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
دمہنیےکرحؾاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 266

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا ،٪اً٤ع ،ابزاہی ،٥حرضت ًلی رضي اہلل ً٨ہ

ِم ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٣َ ٢ا َٛتَب ِ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥اٟت َّ ِی ٔ ِّ

َّ َّ
َّ
آَ ٪و َ٣ا ِٔی َص ٔذظ ٔ اٟؼَّ ٔحی َٔ ٍٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َق َ
ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إَٔل ا ِِ ُ ٟ
ض أَ ِج ٌَٔ٤ي َن َلَ
رح ْا٣َ ٦ا بَي ِ َن ًَائ َٔز إلٔ َی ثَ ِو ٕر ٓ ََ ٩ِ ٤أَ ِح َس َث َح َسثّا أَ ِو آ َوی ُِ ٣ح ٔسثّا ٓ ٌَََِ ٠یطٔ  ٍُ ٨َ ٌَِ ٟاہللٔ َوا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٍٔ ٜوا٨َّ ٟا ٔ
ا ِ٤َ ٟسٔی ََ َ ٍُ ٨
ْف ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا ٓ ٌَََِ ٠یطٔ  ٍُ ٨َ ٌَِ ٟاہللٔ َوا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ٍَٜٔ
ُی ِ٘ َب ُ
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ط ًَ ِس َْ ٢و ََل َ ِ
ِص ْٖ َوذ ٔ َّ ٍُ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َواح َٔس ْة َی ِش َعی ب ٔ َضا أَ ِزَ٧اص ُِ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥أَ ِخ َ َ

ض
ض أَ ِج ٌَٔ٤ي َن ََل ُی ِ٘ َب ُ
ِص ْٖ َو ََ ٩ِ ٣وال َی َٗ ِو ّ٣ا بٔ َِي ِر ٔإٔذِ َٔ ٣َ ٪وأٟیطٔ ٓ ٌَََِ ٠یطٔ َ ٍُ ٨َ ٌِ ٟاہللٔ َوا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٍٔ ٜوا٨َّ ٟا ٔ
َوا٨َّ ٟا ٔ
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ط ًَ ِس َْ ٢و ََل َ ِ
ِص ْٖ
أَ ِج ٌَٔ٤ي َن ََل یُ ِ٘ َب ُ
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ط ًَ ِس َْ ٢و ََل َ ِ
دمحم نب ،ریث ،ایفسؿ ،اشمع ،اربامیہ ،رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن روسؽ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےس رقآؿ
افر اس ہفیحص ےک العفہ ھچک ںیہن اھکل(ہفیحص ےس رماد دتی ےک فہ ااکحؾ ںیہ وج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت یلع ریض
اہللہنعوکوھکلاےئےھت افرفہ ایکنولتارےکاینؾ ںیمرےتہ ےھترضحتیلعریضاہللہنع ےتہکںیہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایدمہنیاعرئےسےلرکوثرکترحؾےہوجوکیئ دنیںیمیئنابتاکنےلایاےسیصخشوکانپہدےاسرپاہللرفوتشںافرامتؾ
ولوگں یک رطػ ےس تنعل ےہ اےسیصخش اک ہن رفض وبقؽ وہاگ افر ہن لفن افرامتؾ املسمونں اک ذہم اکی ےہ بج اؿ ںیم ےس یسک
ادین صخش ےن یسک اکرف وک انپہ دی افر یسک املسمؿ ےن ایکس انپہ وک وتڑا وت اس رپ اہلل رفوتشں افر امتؾ ولوگں یک رطػ ےس تنعل ےہ
اےسی صخش اک ہن رفض وبقؽ وہاگ ہن لفن افر وج صخش فال (دفیتس رکے) یسک وقؾ ےس ریغب اےنپ دف ںوں یک ااجزت ےک اس رپ اہلل
رفوتشںافرامتؾولوگںیکرطػےستنعلےہاےسیصخشاکہنرفضوبقؽوہاگافرہنلفن۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،اشمع،اربامیہ،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
دمہنیےکرحؾاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 267

راوی  :اب٣ ٩ثىيً ،بساٟؼ٤س ،ہ٤اٗ ،٦تازہ ،ابوحشا ،٪حرضت ًلی رضي اہلل ً٨ہ

اًَ ٩ِ ًَ ٪ل ٔ ٕٓی َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط ِٔی َص ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ٍٔ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩أَبٔی َح َّش َ

ْف َػ ِی ُس َصا َو ََل تُ َِ ٠ت َ٘ ُم َ َ٘ ُٟلت َُضا إ ٔ ََّل  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ َطا َز ب ٔ َضا َو ََل َی ِؼُ ُ٠ح
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢لَ یُ ِد َتل َی َخ ََلصَا َو ََل یُ َُ َّ ٨
َ ٔ ٟز ُج ٕ ١أَ َِ ٪ی ِحَٔ ٓ ١َ ٔ٤یضا ِّ
ٕ َر ُج َْ ١بٌٔي َر ُظ
اٟش ََل َح َ ٔ ٟ٘ٔتا َٕ ٢و ََل َی ِؼُ ُ٠ح أَ ِ ٪یُ ِ٘ َل ٍَ َٔ ٨ِ ٣ضا َط َح َز ْة إ ٔ ََّل أَ َِ ٪ی ٌَِ ٔ ٠

انبینثم،دبعادمصل ،امہؾ،اتقدہ،اوباسؿ،رضحتیلعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدمہنی
یکہناھگساکیٹاجےئافرہنفاہںاجونراکشرےکےیلدفڑااجےئافرہنفاہںیکرگیزپیزیچااھٹیئاجےئوساےئاسصخشےکوجااکس
االعؿرکے افرہنفاہںاتق ؽےکےیلایھتہرااھٹاندرتس ےہافرہنفاہںاکدرتخاکانٹدرتسےہرگمہیہکوکیئ صخش اےنپافٹن
ےکاچرےےکےیلاکےٹ
رافی  :انبینثم،دبعادمصل،امہؾ،اتقدہ،اوباسؿ،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
دمہنیےکرحؾاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 268

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،زیس ب ٩حباب ،س٠مَي ٪بٛ ٩ثيرً ،ث٤ا ٪بًٔ ٩اً ،٪بساہلل ب ٩ابوسٔیا ،٪حرضت ًسی ب ٩زیس رضي
اہلل ً٨ہ

ا ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ أَ ََّ ٪زیِ َس بِ َ ٩ا ُِ ٟح َب ٔ
ا ٪بِ َٔ َّٔ ًَ ٩
اب َح َّسثَ ُض َِ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُ٨َ ٔ ٛ ٩اِ ٣َ ٍَ َ ٧ول َی ًُ ِث ََ ٤
یسا َلَ
یسا بَز ٔ ّ
اًَ ٩ِ ًَ ٪س ِّٔی بِ َٔ ٩زیِ ٕس َٗا ََ ٢ح َِم َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک ُ ََّ٧ ١اح َٔی ٍٕ ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟسٔی َ ٍٔ ٨بَز ٔ ّ
بِ ُ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
یُ ِد َب ُم َط َحزُ ُظ َو ََل ی ٌُِ َـ ُس إ ٔ ََّل َ٣ا ی َُش ُ
١
ا ٚبٔطٔ ا َِ ٟح َُ ٤

دمحم نبالعء ،زدی نب ةحب ،امیلسؿ نب ،ریث ،امثعؿ نب افعؿ ،دبعاہلل نب اوبایفسؿ ،رضحت دعی نب زدی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دمہنی ےک رہ رطػ ےس اکی اکی ربدی وک وفحمظ رقار ددیای ینعی ہن فاہں اک درتخ اکاٹ
اجےئافرہن ےتوتڑےاجںیئرگمافٹنےکاچرےےکفاےطس
رافی  :دمحمنبالعء،زدینبةحب،امیلسؿنب،ریث،امثعؿنبافعؿ،دبعاہللنباوبایفسؿ،رضحتدعینبزدیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
دمہنیےکرحؾاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 269

راوی  :ابو س٤٠ہ ،جزیز ،اب ٩حاز ،٦یٌلی ب ٩حٜی ،٥حرضت س٠مَي ٪ب ٩ابی ًبساہلل رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسَ ٍَ ٤ََ ٠ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩حازَٔ ٕ ٦ح َّسثَىٔي َی ٌِل َی بِ َُ ٩حٕٔ ٜیُ ٩ِ ًَ ٥سََ ِ ٠مَي َ ٪بِ ٔ ٩أَب ٔی ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َس ٌِ َس بِ َ٩
رحٔ ٦ا ِ٤َ ٟسٔی ََّ ٍٔ ٨أ ٟذی َرح َََّ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شََ ٠ب ُط ث َٔیابَ ُط َٓ َحا َئ ََ ٣وأٟیطٔ
أَبٔی َو َّٗاؾٕ أَ َخ َذ َر ُج َّل َی ٔؼی ُس ِٔی َ َ
َح ََ ٦و َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ َخ َذ أَ َح ّسا َی ٔؼی ُس ٓ ٔیطٔ ََِٓ ٠ی ِشِ ُ٠ب ُط
ََٓ َ َّ٤ُ ٠و ُظ ٓ ٔیطٔ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رح َََّ ٦ص َذا ا َِ َ ٟ
یضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َل ٩ِٔ ٜإ ٔ ِٔ ٪طئِت َُِ ٥زٓ ٌَِ ُت إَِٔ ٟی ٥ِ ُٜثَ َ٨َ ٤طُ
ث َٔیابَ ُط ٓ َََل أَ ُر ُّز ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜك ُ ٌِ َ ٍّ ٤أَك ِ ٌَ ََ ٔ ٨٤

اوبہملس،رجری،انباحزؾ،یلعینبمیکح،رضحتامیلسؿنبایبدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتدعسنبایب
فاقص ریض اہلل ہنع وک داھکی ہک اںوہں ےن دمہنی ںیم اکی اکشر فاےل صخش وک ڑکپا افر اس ےک ڑپکے نیھچ ےیل اس رپ اس صخش
ےکولوگں ےن رضحت دعس نبفاقص ریض اہللہنع ےک اپس آ رک وگتفگ یک رضحت دعس ریض اہلل ہنع ےن وجاب دای ہک روسؽ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رحؾ وک رحاؾ رہھٹاای ےہ افر رفامای ارگ وکیئ اس رحؾ ںیم یسک وک وکیئ اکشر رکات وہا اپےئ وت فہ اےکس ڑپکے
نیھچ ےل افر ںیم مت وک فہ اسامؿ رہسگ ہن دفں اگ وج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم دالای ےہ اہں ارگ مت اچوہ وت ںیم مت وک ایکس
تمیقدےاتکسوہں
رافی  :اوبہملس،رجری،انباحزؾ،یلعینبمیکح،رضحتامیلسؿنبایبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
دمہنیےکرحؾاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 270

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،یزیس ب ٩ہارو ،٪اب ٩ابی ذئب ،ػاٟح ،حرضت سٌس رضي اہلل ً٨ہ

و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح َِ ٣ول َی اَّ ٟت ِوأَ َِ ٣َ ٩ِ ًَ ٍٔ ٣ولّی َ ٔ ٟش ٌِ ٕس أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩صَ ُ
ار َ
وَ ٩ِ ٣ٔ ٪ط َحز ٔا ِ٤َ ٟسٔی ََٓ ٍٔ ٨أ َ َخ َذ ََ ٣تا ًَ ُض َِ ٥و َٗا ََ ٢ی ٌِىٔي َ ٤َ ٔ ٟوأٟیض ٔ َِ ٥سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ٢
َس ٌِ ّسا َو َج َس ًَب ٔ ّ
یسا ًَٔ ٩ِ ٣بٔی ٔس ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٍٔ ٨ی ِ٘ َل ٌُ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َِ ٨هی أَ ِ ٪یُ ِ٘ َل ٍَ َٔ ٩ِ ٣ط َحز ٔا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٍٔ ٨ط ِی ْئ َو َٗا ََ َٗ ٩ِ ٣َ ٢ل ٍَ ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِیئّا َٓ ٩ِ ٤َ ٔ ٠أَ َخ َذ ُظ َس َ٠بُ ُط
امثعؿ نب ایب ہبیش ،سیدی نب اہرفؿ ،انب ایب ذبئ ،اصحل ،رضحت دعس ریض اہلل ہنع ےک اکی الغؾ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دعس
ریض اہللہنعےندمہنیںیماکیصخشوکدرتخاکےتٹوہےئداھکیوتاںوہںےنااکسامؽاسےسنیھچایلافراےکساموکلںےسرفامای

ہکںیمےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسعنمرفامےتےھتدمہنیےکدرتخوکاکےنٹےسافرآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکوجصخشدمہنیےکدرتخاکےٹافررھپوکیئاوکسڑکپےوتفہاےکسڑپکےنیھچےل۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،انبایبذبئ،اصحل،رضحتدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
دمہنیےکرحؾاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 271

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حٔؽ ،ابوًبساٟزح٣ ،٩٤ح٤س ب ٩خاٟس ،خارجہ ب ٩حارث ،جابز بً ٩بساہلل

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ أَبُو ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِّ َ٘ ٟلا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس أَ ِخب َ َرنٔی َخارٔ َج ٍُ بِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث ا ُِ ٟح َضىٔ ُّي أَ ِخب َ َرنٔی
أَبٔی ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َِ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل یُ ِد َب ُم َو ََل ی ٌُِ َـ ُس ح َِٔم َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس ََّ ٥َ ٠و َل ٩ِٔ ٜیُ َض ُّع َص ًّظا َرٓ ٔی ّ٘ا

دمحمنبصفح،اوبدبعارلنمح ،دمحمنباخدل،اخرہجنباحرث،اجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
رفامایدمہنیےکرحؾںیمےسہن ےتوتڑےاجںیئافرہندرتخاکاٹاجےئرگمآ یگتسےس ےتوتڑےیلاجںیئ
رافی  :دمحمنبصفح،اوبدبعارلنمح،دمحمنباخدل،اخرہجنباحرث،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
دمہنیےکرحؾاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 272

راوی ٣ :شسز ،یحٌي ً ،ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،اب٤٧ ٩يرً ،بیساہلل٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ح َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
ا ٪یَأتِ ٔی ٗ ٔ َبا َئ َ٣ا ٔط ّیا َو َراّ ٔ ٛبا َزا َز ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َوی َُؼل يی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
دسمد ،ییحی،امثعؿ نب ایب ہبیش ،انب ریمن ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسدجسمابقءںیمیھبکرشتفیالےتافریھبکوساروہرکانبریمنےنہیااضہفایکےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسفاہں

آرکدفرتعکامنززپےتھےھت۔
رافی  :دسمد،ییحی،امثعؿنبایبہبیش،انبریمن،دیبعاہلل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربقفںیکزایرتاکایبؿ
ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ربقفںیکزایرتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 273

راوی ٣ :ح٤سبً ٩وٖ ،ح٤یس ب ٩زیاز ،یزیس ،بً ٩بساہلل بٗ ٩شیم ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
یس بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َُٔ ٗ ٩ش ِی ٕم ًَ ِ٩
َق ُئ َح َّسثَ َ٨ا َح ِی َوةُ ًَ ِ ٩أَبٔی َػ ِ ٕ
ُخ حُ َِ ٤ی ٔس بِ ٔ ٩زٔ َیاز ٕ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ٖ َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا ٔ ٩ِ ٣أَ َح ٕس ی َُش ًَِّ ٥ُ ٠ل َ َّی إ ٔ ََّل َر َّز اہللُ ًَل َ َّی ُروؤی َحًَّي أَ ُر َّز ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟش ََل َ٦
دمحمنبوعػ،دیمحنبزاید،سیدی،نبدبعاہللنبقشتط،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایوجوکیئ ھجرپدرفدفالسؾاتجیھبےہوتاہللاعتیلریمیرفحوکولاٹدےتیںیہاہیںکتہکںیماسےکالسؾاکوجابد ات
وہں۔
رافی  :دمحمنبوعػ،دیمحنبزاید،سیدی،نبدبعاہللنبقشتط،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ربقفںیکزایرتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 274

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟحً ،بساہلل ب٧ ٩آٍ ،اب ٩ابی ذئب ،سٌیس ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ً٨ہ

َ َ
رقأ ِ ُت ًَل َی ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ َٔ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسث َ٨ا أ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َ َ
ٔیسا َو َػ ُّ٠وا ًَل َ َّی َّٓ ٔ ََّ ٪ػ ََل َتَ ٥ِ ُٜت ِبُِ ُ٠ىٔي
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َت ِح ٌَُ٠وا ب ُ ُیو َتُٗ ٥ِ ُٜبُ ّورا َوَلَ َت ِح ٌَُ٠وا َٗبِر ٔی ً ّ

َح ِی ُث ُ٨ِ ٛت ُِ٥

ادمحنباصحل،دبع اہلل نبانعف،انب ایبذبئ،دیعس،رضحت اوبرہریہریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہل
ت
فملس ےن رفامای اےنپ رھگفں وک ربقںی افر ریمی ربق وک دیع تم انبان ہکلب  ھج رپ درفد انجیھب مت اہجں یھب وہ ےگ فںیہ ےس مھاارا درفد  ھج
کتچنہپاجےئاگ
رافی  :ادمحنباصحل،دبعاہللنبانعف،انبایبذبئ،دیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ربقفںیکزایرتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 275

راوی  :حا٣س ب ٩یحٌي ٣ ،ح٤س ب ،٩ٌ٣ ٩زاؤز ،ب ٩خاٟس ،ربیٌہ ب ٩ابی ًبساٟزح ،٩٤ربیٌہ ،اب ٩ہسیز ،حرضت ك٠حہ رضي
اہلل ً٨ہ

یٌ ٍَ بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح َ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
َح َّسثَ َ٨ا َحا ُٔ ٣س بِ ُ ٩یَ ِحٌَي َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ٕ ٌِ ٣َ ٩ا َِ ٤َ ٟسن ٔ ُّی أَ ِخب َ َرنٔی َزا ُوزُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ َِ ٩رب ٔ َ
یٌ ٍَ َی ٌِىٔي ابِ َ ٩ا ُِ ٟض َسیِز ٔ َٗا َ٣َ ٢ا َسُ ٌِ ٔ٤ت كَ َِ ٠ح ٍَ بِ ًَُ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حسٔی ّثا َٗ ُّم
َرب ٔ َ
َُي ِ َر َحس ٕ
ئ َحًَّي إٔذَا
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُزٔی ُس ُٗبُ َور ُّ
اٟظ َض َسا ٔ
ٔیث َواح ٔ ٕس َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َو َ٣ا ص َُو َٗا ََ َ ٢
ور
َش ِٓ َ٨ا ًَل َی َ َّ
رحة ٔ َواٗ ٔ ٕ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا َت َس َِّ ٟی َ٨ا َٔ ٨ِ ٣ضا َوإٔذَا ُٗبُ ْور ب ٔ َِ ٤حَّ ٔ ٨ی ٍٕ َٗا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ُٗبُو ُر إ ٔ ِخ َوا٨َ ٔ ٧ا َص ٔذظ ٔ َٗا َُٗ ٢بُ ُ
أَ ِ َ
ور إ ٔ ِخ َوا٨َ ٔ ٧ا
أَ ِػ َحاب ٔ َ٨ا َٓ َ٤َّ ٠ا ٔجئِ َ٨ا ُٗبُ َور ُّ
اٟظ َض َسا ٔ
ئ َٗا ََ ٢ص ٔذظ ٔ ُٗبُ ُ

احدمنبییحی،دمحمنبنعم،داؤد،نباخدل،رہعیبنبایبدبعارلنمح،رہعیب،انبدہری،رضحتہحلطریضاہللہنعےسرفاتیےہہکمہ
ولگروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتدیہشفںیکربقفںیکزایرتےکےیلےلکناہیںکتہکمہ(اکیےلیٹ)رحہفامقرپ
ڑچےھسپ بج مہاس ےس ارتے وت فاہں دعتمد ربقںی ںیھت رضحتہحلط ریض اہللہنع ےتہک ںیہ ہک مہ ےن وضحر یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےسوپاھچ ہکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسایکیہیامہرے(دیہش) اھب ںوںیکربقںیںیہ؟آپیلص اہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای ہی امہرے ااحصب یک ربقںی ںیہ بج مہ دہشاء یک ربقفں رپ ےچنہپ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی امہرے
اھب ںوںیکربقںیںیہ۔
رافی  :احدمنبییحی،دمحمنبنعم،داؤد،نباخدل،رہعیبنبایبدبعارلنمح،رہعیب،انبدہری،رضحتہحلطریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ربقفںیکزایرتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 276

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا٧ ،َٟآٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل ً٨ہ

ئ َّأًٟي
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اَ٧ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟآ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا َر بٔا َِ ٟب ِل َحا ٔ
َ
 ١ذََ ٔ ٟ
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َیٔ ٌَِ ُ
ب ٔ ٔذی ا ُِ ٟحَِ ٠ی ٍَٔٔ ٓ ََؼلَّی ب ٔ َضا ََٓ َ َ
یبنعق،امکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناحطبءںیموجذفاہفیلحل
ںیمےہفاہںاانپافٹناھٹبایافرامنززپیھافردبعاہللنبرمعیھبااسییہرکےتےھت۔
رافی  :یبنعق،امکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحاکایبؿ
ربقفںیکزایرتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 277

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،اَٟ

ض إٔذَا َٗ َٔ ََ ١را ٔج ٌّا إلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٍٔ٨حًَّي ی َُؼل َيی ٓ َٔیضا َ٣ا بَ َسا
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي َٗا ََٗ ٢ا َ٣َ ٢اَ َْ ٔ ٟلَ َی َِ ٨بغٔی ْٔل َ َح ٕس أَ ِ ٪یُ َحاو ٔ َز ا َِّ ٌَ ٤ُ ٟز ٔ
رع َض بٔطٔ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َسُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣ح ََّ ٤س بِ َ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙا َِ ٤َ ٟسن ٔ َّی َٗا َ٢
َُ ٟط ْٔلَُ َّ ٧ط بَ ََِ ٠ىٔي أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ َ ٥َ ٠
ا ٌَِ ٤ُ ٟز َُّض ًَل َی ٔس َّتٍٔ أَ َِ ٣یا ٕ ٩ِ ٣ٔ ٢ا ِ٤َ ٟسٔی ٍَٔ٨

یبنعق،امکلرفامےتںیہہک وجصخشہکمےسدمہنیولٹرکآےئاسےکےیلہیابتزةیںیہنہکفہرعمسےسآےگڑبھاجےئاہیں
کتہک فہفاہںامنززپےھ سجدقراچےہویکہکنےھجمہیابتیچنہپےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفاہںزنفؽرفامایےہ
اوبداؤدےتہکںیہہکںیمےندمحمنبااحسؼدمینےسانسےہہکرعمسدمہنیےسھچلیمدفرےہ۔
رافی  :یبنعق،امکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحرپرتبغدالےناکایبؿ
ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحرپرتبغدالےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 278

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیز اً٤ع ،ابزاہی ،٥حرضت ً٤٘٠ہ رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٍَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ا َ ٢إنٔيی َْلَ ِ٣شٔي َِ ًَ ٍَ ٣بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ

بٔٔ٤ىّي إٔذِ ََ ٔ ٟ٘ی ُط ًُ ِث َ٤ا َُٓ ٪ا ِس َت ِد ََل ُظ َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَی ًَ ِب ُس اہللٔ أَ َِِ ٟ ٪ی َش ِت َُ ٟط َحا َج ٍْ َٗا َ ٢لٔی َت ٌَا َ ٢یَا ًَ َِٓ ٍُ ٤َ َ٘ ٠حٔئ ُِت َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ًُ ِث َ٤ا ُ٪
َاک
َ َ٣ا َُ ٨ِ ٛت َت ٌِ َض ُس َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َٟئ ٔ َِِ ٠ُٗ ٩ت ذ َ
َ َٔ ٩ِ ٣ن ِٔ ٔش َ
َ یَا أَبَا ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ب ٔ َحارٔیَ ٍٕ ب ٔ ِرکٕ ُ ٠َّ ٌََ ٟط یَ ِز ٔج ٍُ إَِٔ ٟی َ
أَ ََل ُ٧زَ ِّو ُج َ
ْص َوأَ ِح َؼ ُ٩
َِ َ٘ ٟس َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢ا ِس َت َلا ََ ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ا َِ ٟبائ َ ٍَ َٓ َِ ٠ی َتزَ َّو ِد َُّٓٔ َّ ٧ط أَُ َُّف َِ ٠ٟٔب َ ٔ
ِْف ٔد َو ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ی ِش َت ٔل ٍِ َِٔ ٠ٌََ ٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣یطٔ بٔاٟؼَّ ِوُ َّ ٧َّٔٓ ٔ ٦ط َٟطُ و ٔ َجائْ
ِ َ ٠ٟٔ

امثعؿنبایبہبیش ،رجریاشمع،اربامیہ،رضحتہمقلعریض اہللہنعےسرفاتیےہہکںیم ےندبعاہللنبوعسمدےکاسھتینم ںیم
اجراہاھتاےنت ںیماؿوک رضحتامثعؿریضاہللہنعےلمافراہنتیئںیم وگتفگرکاناچیہ بجدبعاہللنبوعسمدریض اہللہنعےنداھکی
ت
ہکاؿوکاکنح یکرضفرت ںیہنےہوت  ھج ےس اہکاے ہمقلعآؤ ںیمآایاسفتق رضحتامثعؿ ےن اہکاے دبعارلنمحایک مہ مھاارا
ت
اکنحیسکونکاریڑلیکےسہنرکدںیوج مھااریوھکیئوہیئوقتفاسپدالدےاسرپدبعاہللنبوعسمدےناہکمتہیابتےتہکوہںیم
ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی ابت رفامےت وہےئ انس ےہ ہک مت ںیم ےس وج صخش اکنح یک اطتق راتھک وہ فہ اکنح رکے
ویکہکن اکنح اگنہ وک یچین رےنھک فاال افر رشؾ اگہ یک افحتظ رکےن فاال ےہ افر وج صخش اکنح یک وقت ہن رےھک (ینعی ویبی ےک ارخااجت
ربداتشہنرکےکس)وترھپاسےکےیلرفزہےہویکہکنرفزہرانھکاسےکےیلیصخوہانےہ(ینعیاسےسوہشتمکوہاجےئیگ)
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجریاشمع،اربامیہ،رضحتہمقلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ددنیاروعرتےساکنحرکاندقمؾےہ
ابب  :اکنحاکایبؿ
ددنیاروعرتےساکنحرکاندقمؾےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 279

راوی ٣ :شسز ،یحٌي ب ٩سٌیسً ،بیساہلل ،سٌیس ب ٩ابی سٌیس ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَىٔي ًُب َ ِی ُس اہللٔ َح َّسثَىٔي َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
ت ِّ
ْف ب ٔ َذا ٔ
یَ ٩تزٔبَ ِت
اٟس ٔ
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢تُ َِٜ ٨حُ اَ ٨ِّ ٟشا ُئ ْٔلَ ِربَ ٍٕ ٤َ ٔ ٟاَ ٔ ٟضا َوَ ٔ ٟح َشب ٔ َضا َوَ ٔ ٟح َ٤اَ ٔ ٟضا َؤٟسٔیَ ٔ ٨ضا َٓاهِ َ ِ
َی َسا َک
دسمد،ییحینبدیعس،دیبعاہلل،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایاعؾوطرےساکنحاچرفوجہےسایکاجاتےہامؽیکفہجےسبسحیکفہجےسنسحیکفہجےسافرددنیارییکفہجےسسپوت
ددنیاروعرتوکرتحیجدے(ارگوتےندنیوکرتحیجہندیوت)ریتےاہھتاخکآولدوہں
رافی  :دسمد،ییحینبدیعس،دیبعاہلل،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونکاریڑلویکںےساکنحرکان
ابب  :اکنحاکایبؿ
ونکاریڑلویکںےساکنحرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 280

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،سا ٥ٟب ٩ابی جٌس ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ ٍَ أَ ِخبَرََ٧ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِ ٔس ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی
َّ
َّ
َ
رک تُ ََلًٔبُ َضا َوتُ ََلًٔبُ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ َتزَ َّو ِج َت ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢ب ٔ ِ ّ
رکا أَ ِ ٦ثَ ِّی ّبا َٓ ُُِ٘ ٠ت ث َ ِّی ّبا َٗا َ ٢أَٓ َََل ب ٔ ِ ْ

رحیِ ٕث ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی
َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز ََ ٛت َب إلٔ َ َّی ُح َشي ِ ُن بِ َُ ُ ٩

ادمحنبلبنح،اوباعمفہی ،اشمع ،اسملنب ایب دعج ،رضحتاجرب نبدبعاہللریضاہللہنع ےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلع
فآہل فملس ےن  ھج ےس درایتف رفامای ایک وت ےن اکنح ایک ںیم ےن رعض ایک یج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ونکاری ےس ایک ای
وشرہ ددیہ (ویبہ ای ہقلطم) ےس؟ ںیم ےن رعض ایک وشرہ ددیہ ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت ےن ونکاریڑلیک ےس اکنح
ویکں ہن ایک ہک وت اس ےک اسھت اتلیھک افر فہ ریتے اسھت یتلیھک اوبداؤد ےن اہک ہک نیسح نب رحثی رمزفی ےن ہی دحثی (وج آےگ
آریہےہ)ےھجمید رکیجیھب۔
رافی  :ادمحنبلبنح،اوباعمفہی،اشمع،اسملنبایبدعج،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ونکاریڑلویکںےساکنحرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 281

راوی ٓ :ـ ١ب٣ ٩وسي ،حشين ب ٩واٗس٤ً ،ارہ ب ٩ابی حٔؼہً ،رک٣ہ ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

ض َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ١
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وسي ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕس ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ ٩أَبٔی َحٔ َِؼ ٍَ ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٣زأَت ٔی ََل َت ِ ٍُ ٨َ ٤یَ َس ََل ٕٔ ٣ص َٗا َِّ َ ٢
اٖ أَ َِ ٪تت ِ َب ٌَ َضا َن ِٔ ٔسي َٗا َ٢
ُغبِ َضا َٗا َ ٢أَ َخ ُ
َاس َت ِ٤تٔ ٍِ ب ٔ َضا
ٓ ِ
لضف نبومیس،نیسحنبفادق،امعرہنبایبہصفح،رکعہم،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیصخشیبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآایافررعضایک ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ریمیویبییسکاہھتاگلےنفاےل وکںیہنرفیتک
آپیلصاہللہیلع فآہلفملس ےنرفامایاسوکالطؼددیےاس ےن اہکےھجمادنہشی ےہہک ںیہکریمادؽاس ےسہن اگل رےہآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوترھپرےنہدےاسےسافدئہااھٹاترہ۔
رافی  :لضفنبومیس،نیسحنبفادق،امعرہنبایبہصفح،رکعہم،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ونکاریڑلویکںےساکنحرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 282

راوی  :اح٤س ب ٩ابزاہی ،٥یزیس ب ٩ہارو٣ ،٪ش ٥٠ب ٩سٌیس ب ٩اخت ٨٣ؼور ،ب ٩زاذا٨٣ ،٪ؼورٌ٣ ،اویہ ب ٩رقة ،حرضت

 ١ٌ٘٣ب ٩یشار رضي اہلل ً٨ہ

َاُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ُِ ٣ش َت ٥ُ ٔ ٠بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ابِ َ ٩أ ُ ِختٔ َُ ٨ِ ٣ؼورٔ بِ َٔ ٩زاذ َ
ار َ

َاٌَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪او ٔ َی ٍَ بِ َّٔ ُ ٩رق َة ًَ ِ ١ٔ ٔ ٌِ٘ ٣َ ٩بِ َٔ ٩ی َشا ٕر َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إنٔيی
َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩زاذ َ
َ
اٟثأ٧ی ٍَ َٓ ََ ٨ضا ُظ ث ُ َّ ٥أَ َتا ُظ َّ
َّ
اٟثاَ ٔ ٟث ٍَ َٓ َ٘ا ََ ٢تزَ َّو ُجوا
أَ َػ ِب ُت ا َِ ٣زأَ ّة ذ َ
َات َح َشبٕ َو َج َ٤ا َٕ ٢وإَٔ َّ ٧ضا ََل َتُ ٔ ٠س أََٓأ َتزَ َّو ُج َضا َٗا َََ ٢ل ث ُ َّ ٥أَ َتا ُظ َ
ا َِ ٟو ُزو َز ا َِ ٟوُٟو َز َّٓٔنيی ََُ٣اث ْٔز بٔ ٥ِ ُٜاْلِ ُ َ٥َ ٣
ادمحنباربامیہ،سیدینباہرفؿ،ملسمنبدیعسنباتخوصنمر،نبزاذاؿ،وصنمر،اعمفہینبرقة،رضحتلقعمنباسیرریضاہلل
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےھجم اکی وعرت یلم ےہ وج وخترورت یھب ےہ افر اخدناین یھب نکیلاس ےک افالد ںیہن وہیت وت ایک ںیماس ےس اشدی رک اتکس وہں؟
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیہنرھپفہدفرسیرمہبتآایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرھپعنمرفامدایرھپفہرسیتیرمہبت
آایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایسیوعرتےساکنحرکفوجوشرہےستبحمرکےنفایلوہافروخبےچبےننجفایلوہویکہکن
ت
مھااریرثکتیکانبرپیہںیماسہقباوتمںےکاقمہلبںیمرخفرکفںاگ
رافی  :ادمحنباربامیہ،سیدی نباہرفؿ،ملسمنبدیعسنب اتخوصنمر،نبزاذاؿ ،وصنمر،اعمفہینبرقة،رضحت لقعمنباسیر
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دباکروعرتےسدباکررمدیہاکنحرکاتےہ
ابب  :اکنحاکایبؿ
دباکروعرتےسدباکررمدیہاکنحرکاتےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 283

راوی  :ابزاہی ،٥ب٣ ٩ح٤س ،یحٌي ً ،بیساہلل ب ٩اخ٨ص٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو ب ٩اٌٟاؾ رضي اہلل ً٨ہ

َّ
َّ َ
ِم َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ ِخ َٔ ٨ص ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَ َّ٪
َحسث َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اٟت ِی ٔ ُّ
ا ٪ب ٔ َ ٍَ َّٜ٤بَغ ٔ ٌّی ُی َ٘ا ََُ ٟ ٢ضا ًَ َُ ٨
اَ ٚوکَاِ َ ٧ت َػسٔی َ٘ َت ُط َٗا َٔ ٢جئ ُِت إلٔ َی
اَ ٪ی ِحُ ٔ٤
 ١اْلِ َ َس َاری ب ٔ ََ ٍَ َّٜ ٤وک َ َ
َِ ٣زثَ َس بِ َ ٩أَبٔی َِ ٣زثَ ٕس ا ِ٨َ َِ ٟو ٔ َّی ک َ َ
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَِٜٔ٧حُ ًَ ََ ٨
اَٗ ٚا َََ ٓ ٢ش ََ ٜت ًَىِّي َٓ َ٨زََِ ٟت َواٟزَّاَ ٔ ٧ی ٍُ ََل یَ ُِ ٜٔ ٨ح َضا إ ٔ ََّل َزا ٕ ٪أَ ِو

ََقأَ َصا ًَل َ َّی َو َٗا َََ ٢ل َت ِِ ٜٔ ٨ح َضا
ُٔ ِ ٣
ْش ْک ٓ ََس ًَانٔی ٓ َ َ
اربامیہ ،نب دمحم،ییحی ،دیبع اہلل نب اسنخ ،رمعف نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نبرمعف نب ااعلص ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک رمدث
نب ایب رمدث یونی ہکم ےک املسمؿ دیقویں وک ےل رک دمہنی اجای رکات اھت افر ہکم ںیم انعؼ انیم اکی دباکر وعرت ریتہ یھت وج (زامہن
اجتیلہںیم)اسیکآانشرہیکچیھترمدثےناہکہکںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسایگافررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس ایک ںیمانعؼےساکنحرکولں؟ہی نسرکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملساخومشوہ ےئگرھپہیآتیانزؽوہیئدباکروعرت
ےسفیہرمداکنحرکاتکسےہوجوخددباکروہایرشمکوہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیآتیزپھرکےھجمانسیئافررفامایاسےس
اکنحہنرکان۔
رافی  :اربامیہ،نبدمحم،ییحی،دیبعاہللنباسنخ،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دباکروعرتےسدباکررمدیہاکنحرکاتےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 284

راوی ٣ :شسز ب٤ٌ٣ ٩زً ،بساٟوارث ،حبیب٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،سٌیس ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َوأَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ َِ ٩حبٔیبٕ َح َّسثَىٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی
یب ا ِ٥ُ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟ
ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َی ِٜٔ٨حُ اٟزَّانٔی ا ِِ ٤َ ٟحُ٠وزُ إ ٔ ََّل ِٔ ٣ث َ٠طُ و َٗا َ ٢أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َح َّسثَىٔي َحب ٔ ْ

ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ

دسمد نب رمعم ،دبعاولارث ،بیبح ،رمعف نب بیعش ،دیعس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامای(دحزانںیم)وکڑےاھکایوہاصخشاکنحہنرکےرگماینپیہیسیجوعرتےساوبرمعمےناہکہکبیبحاملعمل
ےناسرفاتیوکوباہطسرمعفنببیعشےسرفاتیایکےہ
رافی  :دسمدنبرمعم،دبعاولارث،بیبح،رمعفنببیعش،دیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اینپابدنیوکآزادرکےکاسےساکنحرکےناکایبؿ

ابب  :اکنحاکایبؿ
اینپابدنیوکآزادرکےکاسےساکنحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 285

راوی  :ہ٨از ،ب ٩رسیً ،بثر َّ٣طًٖ ،ا٣ز ،ابی بززہ ،حرضت ابو٣وسي اطٌزی رضي اہلل ً٨ہ

َّط ٕ
وسي َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اٟس ِّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِبث َ ْر ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ُز بِ ُٔ َّ ٩
ٖ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
اَٟ ٪طُ أَ ِج َزا ٔ٪
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ ًِ َت ََ ٙجارٔ َی َتطُ َو َتزَ َّو َج َضا ک َ َ

انہد،نب رسی،عبیررطمػ ،اعرم،ایب ربدہ،رضحت اوبومیسارعشیریضاہللہنع ےس رفاتیےہہکروسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای سج ےن اینپ ابدنی وک آزاد ایک افر رھپ اس ےس اکنح ایک وت اس ےک ےیل دفرہا ارج ےہ (اکی آزاد رکےن اک دفرسا اکنح
رکےناک)
رافی  :انہد،نبرسی،عبیررطمػ،اعرم،ایبربدہ،رضحتاوبومیسارعشیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اینپابدنیوکآزادرکےکاسےساکنحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 286

راوی ٤ً :زو بً ٩وٖ ،ابوًوا٧ہٗ ،تازہً ،بساٌٟزیز ،ب ٩ػہیب ،حرضت ا٧ص رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَ َواَ َٗ ٩ِ ًَ ٍَ َ ٧تا َز َة َو ًَ ِب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ػ َض ِیبٕ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًِ َت ََ ٙػ ٔٔ َّی ٍَ َو َج ٌَ َِ ٔ ً ١ت َ٘ َضا َػ َسا َٗ َضا

رمعفنبوعؿ،اوبوعاہن،اتقدہ ،دبعازعلسی ،نببیہص ،رضحتاسنریضاہللہنع ےسرفاتیےہہک یبن یلصاہللہیلعفآہلفملسےن
ہیفصریضاہللاہنعوکآزادایک(رھپاؿےساکنحایک)افراؿیکآزادیوکاؿاکرہمرقاردای۔
رافی  :رمعفنبوعػ،اوبوعاہن،اتقدہ،دبعازعلسی،نببیہص،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اینپابدنیوکآزادرکےکاسےساکنحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 287

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اً ،َٟبساہلل ب ٩زی٨ار ،س٠مَي ،٪ب ٩یشار ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّي
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش٣َ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠اِ ًَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟبسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪بِ َٔ ٩ی َشا ٕر ًَ ِِ ُ ٩
َح ُ ٩ِ ٣ٔ ٦ا ِٟو ٔ ََل َزة ٔ
َح ُ ٩ِ ٣ٔ ٦اٟز ََّؿا ًٍَٔ َ٣ا یَ ِ ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ی ِ ُ
دبعاہللنب ہملسم ،امکل،دبعاہللنبدانیر ،امیلسؿ،نب اسیر،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہلل اہنعےسرفاتیےہ ہک یبن یلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایدفدھالپےنےسفیسییہرحتماقمئوہاجیتےہاسیجہکفالدتےس
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،دبعاہللنبدانیر،امیلسؿ،نباسیر،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اینپابدنیوکآزادرکےکاسےساکنحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 288

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س ،زہير ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت زی٨ب ب٨ت ا ٦س٤٠ہ رضي اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ أ ُ َِّ ٦س ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠أ ُ َِّ ٦سٍَ ٤ََ ٠
رع َو َة ًَ ِِ ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر ًَ ِ ٩ص ٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
٣َ ١اذَا َٗاَِ ٟت َٓت َ ُِ ٜٔ ٨ح َضا َٗا َ ٢أ ُ ِخ َت َٔ َٗاَِ ٟت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ٢
یب ٍَ َٗاَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص َِ َٟ ١
َ ِٔی أ ُ ِخًٔي َٗا ََٓ ٢أَٓ ٌَِ ُ
أَ َّ ٪أَُ َّ٦حب ٔ َ
َش َٛىٔي ِٔی َخيِر ٕأ ُ ِخًٔي َٗا ََ َّ ٧َّٔٓ ٢ضا ََل َت ٔح ُّ ١لٔی َٗاَِ ٟت ٓ ََواہللٔ َِ َ٘ ٟس أ ُ ِخبٔرِ ُت
َ َوأَ َح ُّب َٔ َ ٩ِ ٣
َ َٗاَِ ٟت َِ ٟش ُت ب ٔ ُِ ٤دَ ٔ ٠ی ٍٕ ب ٔ َ
أَ َوتُ ٔحبِّي َن ذََ ٔ ٟ
َ َت ِد ُل ُب ُز َّر َة أَ ِو ذُ َّر َة َط َّ
یبًٔي ِٔی
أََ َّ ٧
َ ُزصَي ِ ْر ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی َسَٗ ٍَ ٤ََ ٠ا َ ٢ب ٔ َِ ٨ت أ ُ َِّ ٦سَٗ ٍَ ٤ََ ٠اَِ ٟت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَ َ٣ا َواہللٔ َِ ٟو َ ٥َِ ٟتَ ٩ِ ُٜرب ٔ َ
ح ٔ ِحزٔی َ٣ا َح َِّ ٠ت لٔی إَٔ َّ ٧ضا ابِ َ ٍُ ٨أَخٔی ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟز َؿا ًٍَٔ أَ ِر َؿ ٌَ ِتىٔي َوأَبَاصَا ث ُ َویِ َب ٍُ ٓ َََل َت ٌِز ٔ ِؿ ًََ ٩ل َ َّی بَ َ٨اتَٔ َّ٩ُٜو ََل أَ َخ َواتَّٔ٩ُٜ
دبع اہلل نب دمحم ،زریہ ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت زبنی تنب اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؾ اوملنینم رضحت اؾ ہبیبح
ریضاہللاہنعےنبجوضحریلصاہللہیلع فآہلفملسےسدرایتفایکہکایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکریمینہبدنسپےہ؟آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچویکںایکابتےہ؟وبںیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسےساکنحرکےئجیلآرضحنتیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن رضحت اؾ ہبیبح ےس وپاھچ ہک ایک مت اس ابت وک دنسپ رکف یگ فہ وبںیل رصػ ںیم یہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
ویبی ںیہن وہں افر ںیماسابت وک دنسپ رکفں یگہک ریمی نہب یھب اؿ ںیم اشلم وہاجےئ وج ریمےاسھتریخ ںیم (آپ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس یک زفتیج ںیم) رشکی ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ ریمے ےیل الحؽ ںیہن وہ یتکس (ویکہکن اکی
اسھت دف ونہبں ےس اکنح اجزئ ںیہن) (ہی نس رک) اؾ ہبیبح ےن اہک ہک ےھجم ولعمؾ وہا ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درہ (ای

ذرہ)تنبایبہملسےساکنحاکاغیپؾدایےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریحتےسدرایتف رفامایہکایکاؾہملسیکیتیبدرہےساؾ
ہبیبح ےناہکاہںآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایفہوت ریمیرہبیبےہافرارگ فہ رہبیبہنیھبوہیت وت یھبفہ ریمےدفدھرشکی
اھبیئیکیٹیبےہ(سپدفونںوصروتںںیمفہریمےےیلالحؽںیہنذہلاںیھمتاسیکوجربخیلمےہفہطلغےہ)ےھجمافراسےکابپ
اوبہملسوکوتوثہیبےندفدھالپایےہسپمتریمےےیلاینپک ںویںافرونہبںوکشیپتمرکف
رافی  :دبعاہللنبدمحم،زریہ،اشہؾنبرعفہ،رضحتزبنیتنباؾہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راضتعاکرہتشرمدیکرطػےس
ابب  :اکنحاکایبؿ
راضتعاکرہتشرمدیکرطػےس

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 289

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا ،٪ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َز َخ َ١
رع َو َة ًَ ِِ ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ص ٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ٔ
ی٣ٔ ٩ىِّي َوأََ٧ا ًَ َُّٗ َٔ ٤اَِ ٟت ُُِٗ ٠ت ٔ ٩ِ ٣أَیِ ََٗ ٩ا َ ٢أَ ِر َؿ ٌَ ِت َٔ ا َِ ٣زأَةُ
َاس َتت َ ِر ُت ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا ََ ٢ت ِش َتتر ٔ َ
ًَل َ َّی أَ ِٓ َُ ٠ح بِ ُ ٩أَبٔی ا ِِ ٌَ ُ٘ ٟی ٔص ٓ ِ
ََ ٓ ١س َخ ًََ ١ل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ح َّسث ِ ُت ُط َٓ َ٘ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط
أَخٔی َٗاَِ ٟت إٔ٤َ َّ ٧ا أَ ِر َؿ ٌَ ِتىٔي ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َو ٥َِ ٟیُ ِزؿ ٌِٔىٔي اَّ ٟز ُج ُ
ًَ َُِّ ٠َٓ َٔ ٤یٔ٠خِ ًََِ ٠ی َٔ
دمحمنب،ریث،ایفسؿ،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکاحلفنبایباسیقلریضاہللہنعریمےاپسآےئ
ںیم ےن اؿ ےس رپدہ رک ایل فہ وبےل ایک مت  ھج ےس رپدہ وہ رکیت وہ احالہکن ںیم اہمترا اچچوہں ںیم ےن وپاھچ فہ ےسیک؟ فہ وبےل ںیہمت
ریمی اھب فج ےن دفدھ الپای ےہ ںیم ےن اہک ےھجم وعرت ےن دفدھ الپای ےہ رمد ےن ںیہن اےنت ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
رشتفی الےئ ںیم ےن ہی ہلئسمآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےکاسےنم راھکآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایکشیب ہی اہمترے
اچچںیہافروشؼےساہمترےاپسآےتکسںیہ۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑبےوہرکدفدھےنیپےسراضتعاثتبںیہنوہیت
ابب  :اکنحاکایبؿ
ڑبےوہرکدفدھےنیپےسراضتعاثتبںیہنوہیت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 290

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ٣ ،ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا ،٪اطٌث ب ٩س٠ی ،٥حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ِط ٌَ َث بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
سو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ ٍَ ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َواح ْٔس أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ ََِ ٠ًَ ١ی َضا َوً ٔ َِ ٨س َصا َر ُج َْٗ ١ا ََ ٢حٔ ِْؽ َٓظَ َّٙ
َُ ِ ٣
َ ًََِ ٠یطٔ َو َت َِي َّ َر َو ِج ُض ُط ث ُ ََّّ ٥ات َٔ َ٘ا َٗاَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إُٔ َّ ٧ط أَخٔی ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًٍَٔ َٓ َ٘ا َ ٢اُ ِ ٧و ِز َ ٩ِ ٣َ ٪إ ٔ ِخ َوا٤َ َّ ٧َّٔٓ َّ٩ُُٜ٧ا اٟز ََّؿا ًَ ٍُ
ذََ ٔ ٟ
ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤َ ٟحا ًٍَٔ
صفح نب رمع ،ہبعش ،دمحم نب ،ریث ،ایفسؿ ،اثعش نب میلس ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ یلص
اہللہیلعفآہلفملساؿےکاپسرشتفیالےئاساحؽںیماکیصخشاؿےکاپساھٹیبوہااھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیابت
انوگارسگریافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرہچہاکرگندبؽایگاںوہںےنرعضایکہکہیریمادفدھرشکیاھبیئےہآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایذراوسوچوتیہساہمترااھبیئوکؿےہ؟دفدھاکرہتشوترصػوھبکےسےہ۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،دمحمنب،ریث،ایفسؿ،اثعشنبمیلس،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ڑبےوہرکدفدھےنیپےسراضتعاثتبںیہنوہیت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 291

راوی ً :بساٟشَل٣ ،٦لہز ،س٠مَي ٪بِ٣ ٩يرہ ،ابوسي ،حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس َّ
وسي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ِٕ ٌَ ٔ ٟ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ًَ ِ٩
اٟش ََلٔ ٦بِ َُ ٣ُ ٩لضَّز ٕأَ َُّ ٪سََ ِ ٠مَي َ ٪بِ َ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ َح َّسثَ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َُ ٣
ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا َََ ٢ل ر َٔؿا ََ إ ٔ ََّل َ٣ا َط َّس ا ٌَِ ٟوِ ََ ٥وأََ ِ ٧ب َت َّ
وسي ََل َت ِشأَُٟوَ٧ا َو َص َذا ا َِ ٟحبِرُ ٓ ٔی٥ِ ُٜ
اِ ٠ٟح ََ٘ َٓ ٥ا َ ٢أَبُو َُ ٣
دبعاالسلؾ ،رہطم ،امیلسؿ نب ریغمہ ،اوبیس ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک راضتعفیہ ےہ وج ڈہیوک

وبضمط رکے افر وگتش وک ڑباھےئ اوبومیس ارعشی ےن رفامای ہک بج کت مت ںیم ہی اصبح ملع (دبع اہلل نب وعسمد) وموجد ںیہ
بتکتمہےساسملئدرایتفہنرکف(ویکہکنہیمہےسزایدہدینیاومراجےننفاےلںیہ)
رافی  :دبعاالسلؾ،رہطم،امیلسؿنبریغمہ،اوبیس،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ڑبےوہرکدفدھےنیپےسراضتعاثتبںیہنوہیت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 292

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٠مَي ،٪وٛیٍ ،س٠مَي ،٪بِ٣ ٩يرہ ،ابو٣وسي

وسي ا ِٟض ٔ ََلل ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪اْلِ ََ ِ ٧بار ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
َِ ٣ش ٌُوز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َو َٗا َ ٢أَ ِنظَ زَ ا ٌَِ ٟوِ َ٥
دمحم نب امیلسؿ ،فعیک ،امیلسؿ ،نب ریغمہ ،اوبومیس یہی دحثی اکی دفرسی دنس ےک اسھت رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع
َ ْ َ لْع َ ْط
لعط
َ
نا مےہ۔
ےسرموفاعرمفیےہسجںیم(اجبےئامدشا مےک)أ َ
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،فعیک،امیلسؿ،نبریغمہ،اوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اساکایبؿہکڑبےوہرکیھبرحتمراضتعاثتبوہاجیتےہ
ابب  :اکنحاکایبؿ
اساکایبؿہکڑبےوہرکیھبرحتمراضتعاثتبوہاجیتےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 293

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح٨ً ،بشہ ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،رعوہ ب ٩زبير ،حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا اور حرضت ا ٦س٤٠ہ رضي
اہلل ً٨ہا

رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّي
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ًَ َِ ٨ب َش ٍُ َح َّسثَىٔي یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب َح َّسثَىٔي ُ ِ
اَ ٪ت َبىَّي َسا٤ّ ٔ ٟا َوأََ َِٜ٧ح ُط ابِ ٍََ ٨
یٌ ٍَ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس َط ِٕ ٤ص ک َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأ ُ َِّ ٦س ٍَ ٤ََ ٠أَ َّ ٪أَبَا ُح َذ ِی َٔ ٍَ بِ ًَُ ٩ت ِ َب ٍَ بِ َٔ ٩رب ٔ َ

یٌ ٍَ َوص َُو َِ ٣ولّی َٔل َِ ٣زأَة ٕ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ َ٤َ ٛا َت َبىَّي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَخٔیطٔ صٔ َِ ٨س ب ٔ َِ ٨ت ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ ًُٔ ٩ت ِ َب ٍَ بِ َٔ ٩رب ٔ َ
َ ا ِزًُوص ُِ٥
اض إَِٔ ٟیطٔ َو ُو ِّر َث ٔ٣ي َراثَطُ َحًَّي أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ُس ِب َحاَ٧طُ َو َت ٌَال َی ِٔی ذََ ٔ ٟ
َزیِ ّسا َوک َ َ
اَ ٩ِ ٣َ ٪ت َبىَّي َر ُج َّل ِٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٍٔ َز ًَا ُظ اُ ٨َّ ٟ

ُ
اِ ٣َ ٪ولّی َوأَ ّخا ِٔی ِّ
ْلٔ بَائ ٔض ٔ ِ ٥إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َّٓ ٔ ِخ َوأِ ٥ِ ُُٜ٧ی ِّ
یَ َٓ ٩حائ َ ِت
اٟس ٔ
اٟس ٔ
َف ُّزوا إلٔ َی آبَائ ٔض ٔ ِ ٥َِ ٟ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥ی ٌُُِ َٟ ٥َِ ٠ط أَ ْب ک َ َ
یَ ٩و ََ ٣وأٟیُ َ ٥ِ ٜ
َق ٔش ِّي ث ُ َّ ٥ا ٌَِ ٟا ٔ٣ز ٔ ِّی َوه ٔ َی ا َِ ٣زأَةُ أَبٔی ُح َذ ِی َٔ ٍَ َٓ َ٘اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَّٔ٧ا ُ٨َّ ٛا َ َ ٧زی َسا٤ّ ٔ ٟا َوَّ ٟسا
َس ِض َ ٍُ ٠ب ٔ ُِ ٨ت ُس َض ِی ٔ ١بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ا َِ ُ ٟ
وک َ َ ِ
ٕ َت َزی ٓ ٔیطٔ
اَ ٪یأؤی َ٣عٔی َو َ ٍَ ٣أَبٔی حُ َذ ِی َٔ ٍَ ِٔی بَ ِی ٕت َواح ٔ ٕس َو َی َزانٔی ُٓ ِـ َّل َو َٗ ِس أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّٔ ٓ ١یض ٔ ِ٣َ ٥ا َٗ ِس ًََ ٤ِ ٔ ٠ت َٓ َِ ٜی َ
َ
َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر ٔؿٌٔیطٔ َٓأ َ ِر َؿ ٌَ ِت ُط َخ َِ ٤ص َر َؿ ٌَا ٕ
َ
ا ٪ب ٔ َ٨ِ ٤ز ٔ ََ ٍٔ ٟو َٔ ٟسصَا ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَ ٍٔ َٓب ٔ َذَ ٔ ٟ
ت ََٓ َ َ
ت أَ َخ َوات َٔضا َوبَ َ٨ا ٔ
کَاِ َ ٧ت ًَائٔظَ ٍُ َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َتأ ِ ُ٣زُ بَ َ٨ا ٔ
ت إ ٔ ِخ َوت َٔضا أَ ِ ٪یُ ِزؿ ٌِٔ َ ٩ِ ٣َ ٩أَ َحب َِّت ًَائٔظَ ٍُ أَ َِ ٪ی َزا َصا َو َی ِس ُخ ََِ ٠ًَ ١ی َضا
اَٛ ٪بٔي ّرا َخ َِ ٤ص َر َؿ ٌَا ٕ
َِ ٠ًَ ١ی َضا َوأَبَ ِت أ ُ َُّ ٦سَ ٍَ ٤ََ ٠و َسائٔزُ أَ ِز َوا ٔد أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ ِسخٔ٩َِ ٠
ت ث ُ ََّ ٥ی ِس ُخ ُ
َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
ض َحًَّي یَ ِز َؿ ٍَ ِٔی ا ِِ ٤َ ٟضسٔ َو ٌَُٗ ٔ ٟ ٩َِ ٠ائٔظَ ٍَ َواہللٔ َ٣ا ِ َ ٧سرٔی َ ٠َّ ٌََ ٟضا کَاِ َ ٧ت ُر ِخ َؼ ٍّ ٔ٩ِ ٣
ًََِ ٠یضٔ َّ٩بٔتٔ َِ ٠
َ اٟز ََّؿا ًَ ٍٔ أَ َح ّسا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ض
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠شاُ ٥ٕ ٔ ٟز َ
و ٪ا٨َّ ٟا ٔ

ادمح نب اصحل ،ہسبنع ،ویسن ،انباہشب ،رعفہ نب زج  ،،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع افر رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس رفاتی
لش
ےہہکاوبذحہفینبہبتعنبرہعیبنبدبعا مسےناسملوکاٹیبانبایلاھتافراؿےساےنپاھبیئیکیٹیبدنہہتنباولدیلنبہبتعنبرہعیب
اک اکنح رک دای اھت افر فہ ینعی اسیمل اکی ااصنری وعرت ےک آزاد رکدہ الغؾ ےھت (ہی اٹیب انیل ااسی یہ اھت) اسیج ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرضحتزدیوکاانپاٹیبانبایلاھتافرزامہناجتیلہںیمہیرطہقیراجئاھتہکوجصخشیسکوکاٹیبانباتولگےچبوکایسیکرطػ
وسنمب رکےت (اسیج یک زدی وک زدی نب دمحم ےتہک ےھت) افر (ّرمےن ےک دعبیقیقح ےٹیب یک رطح) اس وک اس اک فارث رقار دےتی اہیں
ُ ُه ْ ٓ ِ ت ِه
ِ
ْ
کتہکاہللاعتیلےنرقآؿاپکںیمہیآتیانزؽرفامیئا ْدع مل َايا م۔یفادلنیینعیاؿوکاؿےکیقیقحابوپںیکرطػوسنمب
ت
رک ےک اکپرف اہلل ےک زندکی یہی حیحص افر ینبم ربتقیقح ےہ افر ارگ مت اؿ ےک ابوپں ےس انفافق وہ وت فہ مھاارے دینی اھبیئ ںیہ افر
آزا د رکدہ الغؾ اس مکح ےک زنفؽ ےک دعب ولگ ےل اپوکلں ینعی ہنم وبےل ےٹیب وک اؿ ےک یقیقح ابوپں یک رطػ وسنمب رک ےک
اکپرےنےگل افرسجاکابپ ولعمؾہنوہاکساسوکومیل افردینیاھبیئرقاردایوتاوبذحہفییکویبیہلہستنب لیہسنبرمعفارقلیش مث
ااعلرمیروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہںیئافررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسمہوتاسملوک
اےنپیقیقحےٹیبیکرطحیہےتھجمسےھتافرفہریمےافراوبذحہفیےکاسھتاکییہرھگںیمراتہاھت(سجرطحاےنپےچبرےتہںیہ)
افرفہ ھجوکرھگولیافراہنتیئےکسابسںیمداتھکیاھتافراباہللےنہنموبےلںوٹیںےکابرےںیموجمکحرفامایےہاسےسآپبوخیب

فافقںیہسپرفامےیئابامہرےےیلایکمکحےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوتاسوکدفدھالپدےسپاںوہںےناپچن
رمہبت دفدھ الپ دای اس ےک دعب فہ اس دفدھ ےنیپ یک فہج ےس فہ اؿ اک راضیع اٹیب اھجمس اجےن اگل اس فاہعق ےس ادتسالؽ رکےت وہےئ
رضحتاعہشئریضاہللاہنعاینپویجیتھبںاھبویجنںوکاوکساپچنرمہبتدفدھالپےناکمکحرفامںیئسجوکفہدانھکیاچںیتہایہیاچںیتہہک
فہاؿےکاپسآایاجایرکےارگہچفہڑباوہاتافراےکسدعبفہاؿےکاپسآاتاجاتنکیلرضحتاؾہملسافرابیقد رگازفاجرہطمات
اسابتےسااکنررکںیتہک وکیئاؿےکاپسایسیراضتعیکانبرپآایاجایرکے بجکتہکنپچبیکراضتعہنوہیت(افربج
رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ادتسالؽ ںیم اس فاہعق وک شیپ رکںیت وت) فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفامںیت دخبا مہ ںیہن
اجںیتننکممےہروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیرتصخرصػاسملوکدیوہابیقدفرسےولوگںوکںیہن۔
رافی  :ادمحنباصحل،ہسبنع،ویسن،انباہشب،رعفہنبزج ،،رضحتاعہشئریضاہللاہنعافررضحتاؾہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپچنرمہبتےسمکدفدھےنیپےسرحتمراضتعاثتبںیہنوہیت
ابب  :اکنحاکایبؿ
اپچنرمہبتےسمکدفدھےنیپےسرحتمراضتعاثتبںیہنوہیت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 294

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اً ،َٟبساہلل ب ٩ابی برک ،ب٣ ٩ح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩حز ،٦حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا

رک بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩حزَِ ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ز َة ب ٔ ِ٨تٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٍَ ٤ََ ٠ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اِ ًَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ

ْش َر َؿ ٌَا ٕ
ت یُ َ ِّ
َح ِ ٩َ ٣ث ُ َّ ٥نُ ٔش ِد َ ٩ب ٔ َد ِٕ ٤ص
ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ائٔظَ ٍَ أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ
َقآ ُٔ ِ ًَ ٪
اَ ٔ ٓ ٪مَي أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ ُ ٟ

َح َِٓ ٩َ ٣ت ُُوِيی أ ٨َّ ٟيي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وصُ٤َّ ٣ٔ َّ٩ا ی ِ ُ
َُ٠ٌِ ٣و َ٣ا ٕ
ت یُ َ ِّ
َقآ ٔ٪
َ ُّ
َُقأ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
َ

دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،دبعاہلل نب ایب رکب ،نب دمحم نب رمعف نب سحؾ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےلہپ رقآؿ
اپکںیمہیمکحانزؽوہااھتہکدسرمہبتدفدھےنیپ ےسرحتماثتبوہیگرگمدعبںیمہیمکحوسنمخوہایگافراپچنرمہبتدفدھانیپ
رحتمےکےیلرضفریرہھٹااسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفافتوہیئگافرہیآتیرقآؿںیمزپیھاجیتیھت
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،دبعاہللنبایبرکب،نبدمحمنبرمعفنبسحؾ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اپچنرمہبتےسمکدفدھےنیپےسرحتمراضتعاثتبںیہنوہیت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 295

راوی ٣ :شسز ب٣ ٩سہس اسٌ٤ی ،١ایوب ،اب ٩ابی ٠٣یٜہً ،بساہلل ب ٩زبير ،حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا

وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی َِ ًَ ٩ِ ًَ ٍَ ٜب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َرضٔ َي اہللُ
س َص ٕس َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ٩ِ ًَ ١أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّسزُ بِ ُِ َ ٣ُ ٩

ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠لَ تُ َ ِّ
َح ُ ٦ا ِ٤َ ٟؼَّ ٍُ َو ََل ا ِ٤َ ٟؼَّ َتا ٔ٪

دسمدنبرسمدہاامسلیع،اویب،انبایبملبکہ،دبعاہلل نب زج ،،رضحتاعہشئریضاہلل اہنع ےسرفاتی ےہ ہکروسؽیلصاہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایاکیایدفابردفدھاکوچانسرحاؾںیہنرکات
رافی  :دسمدنبرسمدہالیعمس،اویب،انبایبملبکہ،دبعاہللنبزج ،،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفدھڑھچاےنےکفتقداہیوکھچکدانی
ابب  :اکنحاکایبؿ
دفدھڑھچاےنےکفتقداہیوکھچکدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 296

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س ،ابوٌ٣اویہ ،ابًَ ٩لء ،اب ٩ازریص ،ہظا ،٦ب ٩رعوہ ،حرضت ححاد ب٣ ٩ا َٟرضي اہلل ً٨ہ

رع َو َة
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ ٍَ ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
ٔیص ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ححَّا ٔد بِ َٔ ٩ححَّا ٕد ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا یُ ِذصٔ ُب ًَىِّي ََ ٣ذ َّ ٍَ ٣اٟز ََّؿا ًَ ٍٔ َٗا َ ٢ا ُِِ ٟزَّةُ ا ِِ ٌَ ٟب ُس أَ ِو
َ
َ
َِم َو َص َذا َُ ِٔ ٟو ُط
اْلِ ََٗ ٍُ ٣ا َ ٢اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َححَّا ُد بِ َُ ٩ححَّا ٕد اْلِ ِسُّ ٔ ٠
دبع اہلل نب دمحم ،اوباعمفہی ،انبالعء ،انب ادرسی ،اشہؾ ،نب رعفہ ،رضحت اجحج نب امکل ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
رعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسداہیےکقحےس ھجوکایکزیچدکبسفشرکےیگ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
یف
اوکسوکیئالغؾایابدنیدانیاجحجنبااجحلجاالیملسےنرفاتیایکافراسدحثیےکاافلظ بلیےکںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،اوباعمفہی،انبالعء،انبادرسی،اشہؾ،نبرعفہ،رضحتاجحجنبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿوعروتںاکایبؿنجےساکیاسھتاکنحرکاناجزئںیہن
ابب  :اکنحاکایبؿ
اؿوعروتںاکایبؿنجےساکیاسھتاکنحرکاناجزئںیہن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 297

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س زہير زاؤز ،ب ٩ابی ہ٨سً ،ا٣ز ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا َزا ُو ُز بِ ُ ٩أَبٔی صٔ ِٕ ٨س ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ٔیضا َوَلَ ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ًَل َی َخا َٟت َٔضا َوَلَ ا َِ ٟدا ًََ ٍُ ٟل َی ب ٔ ِ٨تٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠لَ تُ ُِ َٜ ٨ح ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ًَل َی ًَ َّ٤ت َٔضا َو ََل ا ًَِ ٍُ ٤َّ ٌَ ٟل َی ب ٔ ِ٨تٔ أَخ َ

اٟؼ ِِ َزی ًَل َی ا ِلُٜب ِ َری
اٟؼ ِِ َزی َو ََل ُّ
أ ُ ِخت َٔضا َو ََل تُ ُِ َٜ ٨ح ا ِلُٜب ِ َری ًَل َی ُّ

دبعاہللنبدمحمزریہداؤد،نبایبدنہ،اعرم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
یسک وعرت اک اکنح ایکس وھپیھپ رپ افر وھپیھپ اک اکنح یجیتھب رپ ہن ایک اجےئ ایس رطح یسک وعرت اک اکنح ایکس اخہل رپ افر اخہل اک اکنح
ایکساھبیجنرپہنایکاجےئافرہنڑبےانےتفایلاکاکنحوھچےٹانہتفایلرپافرہنوھچےٹانہتفایلاکاکنحڑبےانہتفایلرپایکاجےئ
رافی  :دبعاہللنبدمحمزریہداؤد،نبایبدنہ،اعرم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اؿوعروتںاکایبؿنجےساکیاسھتاکنحرکاناجزئںیہن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 298

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح٨ً ،بشہ ،یو٧ص ،اب ٩طہابٗ ،بیؼہ ب ٩ذویب ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ً٨ہ

یؼ ٍُ بِ ُ ٩ذُ َؤیِبٕ أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َی ُ٘و ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ًَ َِ ٨ب َش ٍُ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب أَ ِخبَرَنٔی َٗب ٔ َ
َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ ِح َ ٍَ ٤بَي ِ َن ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َو َخا َٟت َٔضا َوبَي ِ َن ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َو ًَ َّ٤ت َٔضا
ادمحنباصحل،ہسبنع،ویسن،انباہشب،ہصیبقنبذفبی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہل
فملسےناخہلافراھبیجنوکافروھپیھپافریجیتھبوکاکنحںیمعمجرکےنےسعنمرفامایےہ
رافی  :ادمحنباصحل،ہسبنع،ویسن،انباہشب،ہصیبقنبذفبی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع

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

ابب  :اکنحاکایبؿ
اؿوعروتںاکایبؿنجےساکیاسھتاکنحرکاناجزئںیہن

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س ،خلاب بٗ ٩اس ،٥حؼیًٕ ،رک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اب بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ُٔٔ ٩ِ ًَ ٥خ َؼ ِی ٕٕ ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َخ َّل ُ

ُک َظ أَ ِ ٪یُ ِح َ ٍَ ٤بَي ِ َن ا َِ ٍٔ ٤َّ ٌَ ٟوا َِ ٟدا ََ ٍٟٔوبَي ِ َن ا َِ ٟدا ََ ٟتي ِ ٔن َوا َِ ٤َّ ٌَ ٟتي ِ ٔن
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َ ٔ

دبعاہللنبدمحم ،ءابنباقمس،خطیف،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنعنمرفامایوھپیھپافراخہلوکعمجرکےنےسافردفاخالؤںےکعمجرکےنےسافردفوھپویھپںےکعمجرکےنےس۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم ،ءابنباقمس،خطیف،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اؿوعروتںاکایبؿنجےساکیاسھتاکنحرکاناجزئںیہن

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :اح٤س ب٤ً ٩ز رسح ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،حرضت رعوہ ب ٩زبير رضي اہلل ً٨ہ

رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ
ْص ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟس ٔح ا ِٔ ِ ٔ٤ٟ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ُ ِ
أَُ َّ ٧ط َسأ َ ًََ ٢ائٔظَ ٍَ َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٩ِ ًَ ٥َ ٠و ٔ ٢اہللٔ َت ٌَال َی َوإ ٔ ِ ٪خٔ ِٔت ُِ ٥أَ ََّل ُت ِ٘ ٔش ُلوا ِٔی ا َِ ٟی َتامَی َٓاُ ٜٔ ِ ٧حوا َ٣ا
ئ َٗاَِ ٟت یَا ابِ َ ٩أ ُ ِخًٔي ه ٔ َی ا َِ ٟیت َٔیَ ٍُ ٤تُٜو ُِٔ ٪ی ح ٔ ِحز ٔ َؤٟی َِّضا َٓ ُتظَ ارٔ ُُ ٛط ِٔی َ٣أ ٟطٔ َٓ ُی ٌِحٔبُطُ َ٣اَ ُٟضا َو َج َ٤اَ ُٟضا
اب َل ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜاَ ٨ِّ ٟشا ٔ
كَ َ

یضا َُيِرُ ُظ َُٓ ُ٨ضوا أَ ِ ٪یَ ُِ ٜٔ ٨حوصُ َّ٩إ ٔ ََّل أَ ِ ٪یُ ِ٘ ٔش ُلوا
َٓيُرٔی ُس َوُّ ٔ ٟی َضا أَ ِ ٪یَ َتزَ َّو َج َضا بٔ َِي ِر ٔأَ ِ ٪یُ ِ٘ ٔش َم ِٔی َػ َساٗ ٔ َضا َٓ ُی ٌِ ٔل َی َضا ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا ی ٌُِ ٔل َ
رع َوةُ َٗاَِ ٟت
اب َُ ٟض ِ ٩ِ ٣ٔ ٥اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َُ ٟضَ َّ٩ویَ ِبُِ ُ٠وا بٔضٔ َّ٩أَ ًِل َی ُس َّ٨تٔضٔ ٩ِ ٣ٔ َّ٩اٟؼَّ َسا َٔ ٚوأ ُ ٔ٣زُوا أَ ِ ٪یَ ُِ ٜٔ ٨حوا َ٣ا ك َ َ
ئ س َٔواصَُٗ َّ٩ا َِ ُ ٢
َ
اض ا ِس َت ِٔ َت ِوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌِ َس َص ٔذظ ٔ ِاْلیٍَٔ ٓ ٔیضَٔٓ َّ٩أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َی ِش َت ِٔتُوَ َ ٧
ًَائٔظَ ٍُ ث ُ َّ ٥إ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ

ئ َّ
اَٟلت ٔی ََل تُ ِؤتُوُ َ ٧ض٣َ َّ٩ا ُٛت َٔب َُ ٟضَّ٩
اب ِٔی َی َتامَی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ِٔی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ ُٗ ِ ١اہللُ ُی ِٔت ٔیٔ ٓ ٥ِ ُٜیضَٔ َّ٩و َ٣ا یُ ِتل َی ًََِ ٠یِٔ ٥ِ ُٜی ا ِل َٔ ٜت ٔ

َّ
اب ِاْل َی ٍُ اْلِ ُول َی َّأًٟي َٗا َ ٢اہللُ ُس ِب َحاُ َ ٧ط ٓ َٔیضا َوإ ٔ ِ٪
َُک اہللُ أََّ٧طُ یُ ِتل َی ًََِ ٠یض ٔ ِِٔ ٥ی ا ِل َٔ ٜت ٔ
َو َت ِزَُبُ َ
و ٪أَ َِ ٪ت ُِ ٜٔ ٨حوصَُٗ َّ٩اَِ ٟت َوأ ٟذی ذ َ َ

َخة ٔ
اب َل ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜاَ ٨ِّ ٟشا ٔ
خٔ ِٔت ُِ ٥أَ ََّل ُت ِ٘ ٔش ُلوا ِٔی ا َِ ٟی َتامَی َٓاُ ٜٔ ِ ٧حوا َ٣ا كَ َ
ئ َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ٍُ َو َٗ ِو ُ ٢اہللٔ ًَزَّ َو َج َِّٔ ١ی ِاْل َی ٍٔ ِاْل ٔ َ

و ٪أَ َِ ٪ت ُِ ٜٔ ٨حوصُ َّ٩ه ٔ َی َرُ َِب ٍُ أَ َح ٔس َُ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛیت َٔی٤تٔطٔ َّأًٟي َتُٜو ُِٔ ٪ی ح ٔ ِحزٔظ ٔح ٔي َن َتُٜو ُٔ٠َٗ ٪ی َ ٍَ ٠ا ِ٤َ ٟا َٔ ٢وا َِ ٟح َ٤ا ُٔ ُ٨َٓ ٢ضوا أَ ِ٪
َو َت ِزَُبُ َ
یٌ ٍُ
یَ ُِ ٜٔ ٨حوا َ٣ا َرُٔبُوا ِٔی َ٣اَ ٔ ٟضا َو َج َ٤اَ ٔ ٟضا ٔ ٩ِ ٣یَ َتامَی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ إ ٔ ََّل بٔا ِِ ٔ ٟ٘ش ٔم ٔ ٩ِ ٣أَ ِج َٔ ١رُِب َتٔض ٔ ُِ ٨ِ ًَ ٥ضَٗ َّ٩ا َ ٢یُوُُ ٧ص َو َٗا ََ ٢رب ٔ َ
ِٔی َٗ ِو ٔ ٢اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١وإ ٔ ِ ٪خٔ ِٔت ُِ ٥أَ ََّل ُت ِ٘ ٔش ُلوا ِٔی ا َِ ٟی َتامَی َٗا ََ ٢ی ُ٘و ُ ٢ا ِتزُ ُٛوصُ َّ٩إ ٔ ِ ٪خٔ ِٔت ُِِ َ٘ َٓ ٥س أَ ِح َُِ ٠٠ت َل ٥ِ ُٜأَ ِر َب ٌّا

ادمح نب رمع رسح ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،رضحت رعفہ نب زج  ،ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اںوہں ےن رضحت اعہشئ
ریضاہللاہنعےسوساؽایکہکاہللاعتیلےکاسوقؽاکایکبلطمےہہکارگمتمیتیڑلویکںےکقحںیمانااصنیفاکادنہشیرےتھکوہوت
رھپاؿ ےکالعفہ وجوعرںیت ںیہمت دنسپوہںاؿےساکنح رکولرضحت اعہشئ ریضاہلل اہنع ےنرفامایاےاھب ےجتتنمہ ےسرمادفہ
ڑلیکےہوجاےنپفیلےکرھگ رپفرشاپیتےہافرفیلےک امؽںیمرشکیےہافرفیلاےکس امؽافرامجؽوکدنسپرکاتوہاسانبرپفہاس
ےس اکنح اک ارادہرکے رگم رہم ےکاعمہلم ںیم فہ اس ےس ااصنػ ہن رک اتکس وہ ینعی فہ اوکس اانت رہم ہن دے ےکس انتج وکیئ افر صخش اس
ےس اکنح یک وصرت ںیم دے اتکس ےہ وت فہاس ےس اکنح ےس ابز رےہ ایکس اممتعن وہیئہک اکنح ہنرکے رگم وا ہ ااصنػ رکے
افر وپرا رہم وج افےچن ےس افاچن اس ےک القئ وہ ادا رکے ترورت د رگ مکح وہا ہک اس ےک العفہ یسک افر وعرت ےس وج دنسپ وہ اکنح
رکےلرعفہ ےناہک رھپ رضحتاعہشئریضاہللاہنع ےن رفامایاسآتی ےکزنفؽےک دعبولوگں ےنروسؽیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےسمیتیڑلویکںیکابتبوساؽایکوتہیآتیانزؽوہیئ(رتہمج)اےروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسہیمتےسوعروتںےکابرےںیم
درایتفرکےتںیہرفامدےئجیہکاہللاعتیلمتوکاؿوعروتںاکمکحیئااتےہافروجھچکزپاھاجاتےہاتکبںیماؿمیتیویچبںےکابرے
ںیمنجےکمتفہںیہندانیاچےتہوجاہللاعتیلےنرقمرایکےہ(ینعیرہم)افراؿےساکنحیکوخاشہرےتھکوہرضحتاعہشئریضاہلل
اہنع ےنرفامایہیوجاہللےنرفامایےہزپاھاجاتےہاؿرپاتکبںیماسسیرمادفیہیلہپآتیےہسجںیماہللاعتیلےنرفامایاھتہک
ارھمتاسابتاکادنہشیوہہکمتومیتیںےکابرےںیمااصنػہنرکوکسےگوتمتا وکوھچڑرکدفرسیدنسپدیہوعروتںےساکنحرکول
رضحتاع ہشئریضاہللاہنعےنرفامایاہللاعتیلہیوجدفرسیآتیںیماراشدرفاماتےہافرمتاؿےساکنحرکاناچےتہوہاسےسیہی
رغضےہہکمتںیمےسیسکےکاپسمیتیڑلیکوہوجوھتڑےامؽفایلافرمکنسحفایلوہ(وتفہاسےساکنحرکےنںیمرتبغںیہن
راتھک)رھپبجرتبغوہاسےساکنحرکےنںیموبہجزایدیتامؽفامجؽےکنکیلدعؽفااصنػہنرکےکسوتیلہپآتییکرفےساس
ےساکنحہنرکےویسنےنایکہکرہعیبےناسآتییکریسفترکےتوہےئاہکہکآتیرقآینارگمتوکادنہشیےہہکمتومیتیںےک
اسھت ااصنػ ہن رک وکس ےگ اک بلطم ہی ےہ ہک ارگ مت وک دعؾ ااصنػ وک وخػ ےہ وت اؿ وک وھچڑ دف (افر دفرسی وعروتں ےس اکنح
رکول)ویکہکنمتوکاچروعروتںکتاکنحیکااجزتےہ

رافی  :ادمحنبرمعرسح،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رضحترعفہنبزج ،ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اؿوعروتںاکایبؿنجےساکیاسھتاکنحرکاناجزئںیہن

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤س ب ٩ح٨ب ،١یٌ٘وب ب ٩ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،وٟیس بٛ ٩ثير٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩ح٠ح٠ہ ،اب ٩طہاب،
حرضت ًلی ب ٩حشين رضي اہلل ً٨ہ

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَىٔي أَبٔی ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ َٔٛ ٩ثٔير ٕ َح َّسثَىٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ
بِ َٔ ٩ح َِ ٠ح َِّ ٍَ ٠
یس بِ ٔ٩
اٟسیِل ٔ ُّی أَ َّ ٪ابِ َٔ ٩ط َض ٕ
اب َح َّسثَ ُط أَ ًََّ ٪ل ٔ َّی بِ َ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ض ِ ٥ح ٔي َن َٗ ٔس ُ٣وا ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٨س َیز ٔ َ
ََ إلٔ َ َّی َٔ ٩ِ ٣حا َج ٍٕ َتأ ِ ُ٣زُنٔی ب ٔ َضا
ُخ ََ٘ َٓ ٍَ ٣ا َُ َٟ ٢ط َص َِ ٟ ١
ٌَُ ٣او ٔ َی ٍَ ََ ِ٘ ٣ت َ ١ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ََ ٔ ٟ٘ی ُط ا ِِ ٔ٤ٟش َو ُر بِ َُ ِ ٣َ ٩
َ ا ِِ َ٘ ٟو َُِ ٠ًَ ٦یطٔ َوایِ ُ٥
ٕ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّٔٓ ٥َ ٠نيی أَ َخ ُ
اٖ أَ َِ ٪ی َِِ ٔ ٠ب َ
َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َٟطُ ََل َٗا ََ ٢ص ِ ١أََ ِ ٧ت ُٔ ٌِ ٣ل َّي َس ِی َ
اہللٔ َٟئ ٔ ِ ٩أَ ًِ َل ِیتَٔ٨یطٔ ََل یُ ِدَُ ٠ؽ إَِٔ ٟیطٔ أَبَ ّسا َحًَّي یُ ِب َ َّ ٠إلٔ َی َن ِٔ ٔسي إ ٔ ًََّ ٪ل ٔ َّی بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َخ َل َب ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی َج ِض ًَٕ ١ل َی

َ ًَل َی ٔ٨ِ ٣بَرٔظ ٔ َص َذا َوأََ٧ا یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ
اض ِٔی ذََ ٔ ٟ
َٓاك ََٔ ٍَ ٤رض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َی ِد ُل ُب اَ ٨َّ ٟ
َُک ٔػ ِض ّزا َُ ٟط ٔ ٩ِ ٣بَىٔي ًَ ِبسٔ َط ِٕ ٤ص َٓأَثِى َي ًََِ ٠یطٔ ِٔی
ُِ ٣ح َتَ٘ َٓ ٥ْ ٔ ٠ا َ ٢إ ٔ ََّٓ ٪اك َٔ٣ٔ ٍَ ٤ىِّي َوأََ٧ا أَ َت َد َّو ُٖ أَ ُِ ٪ت ِٔت َ َن ِٔی زٔیَ ٔ ٨ضا َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥ذ َ َ
رحا ّ٣ا َو َلَ ٩ِٔ ٜواہللٔ ََل
َُ ٣ؼا َص َزتٔطٔ إٔیَّا ُظ َٓأ َ ِح َش ََٗ ٩ا ََ ٢ح َّسثَىٔي ٓ ََؼ َس َٗىٔي َو َو ًَ َسنٔی ٓ ََوَِّی لٔی َوإنٔيی َِ ٟش ُت أ ُ َ ِّ
رح َُ ٦ح ََل َّل َو ََل أُح َُّٔ َ ١

َت ِح َت ٍُ ٔ٤ب ٔ ُِ ٨ت َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َوب ٔ ُِ ٨ت ًَ ُس ِّو اہللٔ َََ٣اّ٧ا َواح ّٔسا أَبَ ّسا

ادمح نب دمحم نب لبنح ،وقعیب نب اربامیہ نب دعس ،فدیل نب ،ریث ،دمحم نب رمعف نب حلجلہ ،انب اہشب ،رضحت یلع نب نیسح ریض اہلل
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج فہ رضحت نیسح ریض اہلل ہنع یک اہشدت ےک دعب سیدی نب اعمفہی ےک اپس ےس ولٹ رک دمہنی آےئ وت
وسمر نب رخمہم اؿ ےس ےلم افر اہک ہک ریمے القئ دختم وہ وت رفامےیئ ںیم ےن اہک ںیہن اس ےک دعب وسمر نب رخمہم ےن اہک ایک مت
ےھجمروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیکولتاردےتیوہ؟ےھجمڈرےہہکںیہکفہولگمتےسولتارنیھچہنںیلافرارگمتےھجمددیفےگوت
دخبابجکتریمےدؾںیمدؾےہ فہولتار ھجےسوکیئہنےلےکساگافررضحتیلعریضاہللہنعےنرضحتافہمطریضاہللاہنع
ےکاکنح ںیموہےتوہےئاوبلہجیکیٹیبےساغیپؾاکنح دای اھتوت ںیمےنروسؽ یلصاہللہیلعفآہلفملسوک انسآپ یلص اہللہیلعفآہل
فملسےنایسوموضعرپایسربنمہبطخدای اھتافراؿدونںںیموجاؿاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایافہمطریمےرگجاکڑکٹا

ےہافرےھجمڈرےہہکںیہکفہدنیےکابرےںیمیسکہنتفںیمہنزپاجےئرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپدفرسےداامداک
لش
ذرک ایک  اکس قلعت ینب دبعا مس ےس اھت (رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےکن داامدی رہتش یک وخب
رعتفییکافررفامایاسےنوجابت ھجےسیہکچسرکداھکایافروجفدعہایکاوکسوپراایکںیمیسکالحؽوکرحاؾایرحاؾوکالحؽںیہنرک
راہوہںاع ہتاانترضفراتہکوہںہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیکیٹیبافردنمشیکیٹیباکیہگجرہسگعمجہنوہںیگ
رافی  :ادمح نب دمحم نب لبنح ،وقعیب نب اربامیہ نب دعس ،فدیل نب ،ریث ،دمحم نب رمعف نب حلجلہ ،انب اہشب ،رضحت یلع نب نیسح
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اؿوعروتںاکایبؿنجےساکیاسھتاکنحرکاناجزئںیہن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 302

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌي بٓ ٩ارضً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز زہزی ،رعوہ ویوب اب ٩ابی ٠٣یٜہ

وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
رع َو َة َو ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ض َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
َ اََ٨ِّ ٟاحٔ
َُِ ٠٣ی َ ٍَ ٜب ٔ َض َذا ا َِ ٟدبَر ٔ َٗا َََ ٓ ٢ش ََ ٜت ًَل ٔ ٌّی ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
دمحمنبییحینبافرس،دبعارلزاؼ،رمعمزرہی،رعفہفویبانبایبملبکہےسیھبایسرطحرمفیےہاسںیمہیااضہفےہہک(آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسردلمعےکدعب)رضحتیلعریضاہللہنعاساکنحےسرکےئگ
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،دبعارلزاؼ،رمعمزرہی،رعفہفویبانبایبملبکہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اؿوعروتںاکایبؿنجےساکیاسھتاکنحرکاناجزئںیہن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 303

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧صٗ ،تیبہ ب ٩سٌیس ،اح٤سٟ ،یثً ،بیساہلل بً ٩بساہلل ب ٩ابی ٠٣یٜہ ،حرضت ٣شور بُ٣ ٩خ٣ہ رضي
اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َو ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی
َّ
ُخ ََ ٍَ ٣ح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َی ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ٪
ِم أَ َّ ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َو َر بِ ََ ِ ٣َ ٩
َُِ ٠٣ی َ ٍَ ٜا َِ ُ ٟ
َقش ُّٔي اٟت ِی ٔ ُّ

یس
بَىٔي صٔظَ ا ٔ ٦بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ ا ِس َتأِذَُ٧ونٔی أَ ِ ٪یُ ُِ ٜٔ ٨حوا ابِ ََ ٨ت ُض ًَِ ٩ِ ٣ٔ ٥ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ ٓ َََل آ َذ ُ ٪ث ُ َََّ ٥ل آ َذ ُ ٪ث ُ ََّ ٥لَ آ َذ ُ ٪إ ٔ ََّل أَ ِ ٪یُز ٔ َ
ار ِٔی
ابِ ُ ٩أَبٔی كَأٟبٕ أَ ِ ٪یُ َل ِّ َٙ ٠ابِ ًَٔ٨ي َو َی ِٜٔ٨حَ ابِ ََ ٨ت ُض ِ٤َ َّ ٧َّٔٓ ٥ا ابِ ًَٔ٨ي َب ِـ ٌَ ٍْ ٔ٣ىِّي یُزٔیبُىٔي َ٣ا أَ َرابَ َضا َویُ ِؤذٔیىٔي َ٣ا آذَا َصا َو ِاْل ٔ ِخ َب ُ

َح ٔسیثٔ أَ ِح ََ ٤س

ادمح نب ویسن ،ہبیتق نب دیعس ،ادمح ،ثیل ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ایب ملبکہ ،رضحت وسمر نب رخمہم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
اںوہںےنانسروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسربنمرپرقتریرکرےہےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامرےہےھتہکینباہمشنبریغمہ
ےن  ھج ےس اس ابت یک ااجزت بلط یک ہک فہ اینپ یٹیب اک اکنح رضحت یلع نب ایب ابلطمل ریض اہلل ہنع ےس رک دںی نکیل ںیم ایکس
ااجزتںیہندفںاگںیہندفںاگرہسگںیہندفںاگاہںہیوہاتکسےہہکیلعریضاہللہنعریمییٹیبوکالطؼددیںیافرایکنیٹیبےس
اکنح رکںیل افہمط ریمے رگج اک ڑکٹا ےہ وج ابت اےس انوگار سگریت ےہ فہ ےھجم یھب انوگار سگریت ےہ افر سج ابت ےس اےس فیلکت
وہیتےہےھجمیھبفیلکتدہوہیتےہافرہیاافلظادمحنبویسنیکرفاتیرکدہدحثیےکںیہ
رافی  :ادمحنبویسن،ہبیتقنبدیعس،ادمح،ثیل،دیبعاہللنبدبعاہللنبایبملبکہ،رضحتوسمرنبرخمہمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعتماکایبؿ
ابب  :اکنحاکایبؿ
ہعتماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 304

راوی ٣ :شسز ب٣ ٩سہسً ،بساٟوارث ،اسٌ٤ی ،١ب ٩ا٣یہ ،زہزی ،حرضت ا٣ا ٦زہزی رضي اہلل ً٨ہ

سصَ ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی ٍَ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س ًُ ََ ٤ز بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ُز بِ ُِ َ ٣ُ ٩
ئ َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ َر ُج ُْ ١ی َ٘ا َُٟ ٢طُ َربٔی ٍُ بِ َُ ٩سب ِ َر َة أَ ِط َض ُس ًَل َی أَبٔی أََّ٧طُ َح َّس َث أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اُکَ٧ا ُِ ٣ت ٌَ ٍَ اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َٓ َت َذ َ ِ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ َِ ٨ضا ِٔی َح َّح ٍٔ ا َِ ٟو َزا َٔ

دسمدنبرسمدہ،دبعاولارث،اامسلیع،نباہیم ،زرہی،رضحتاامؾزرہیریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیرمہبتمہرمعنب
دبعازعلسی ریض اہللہنع ےکاپس ےھت ہعتم اک (ہنیعتم دمت ےک ےیل اکنح)ذرک لچ الکن وت اکیصخش ےن اہک  اکس انؾ رعیب نبربسہ اھت
ہکںیمےناےنپفادلےسانسہکحجةاولداعےکومہعقرپروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہعتمرکےنیکاممتعنرفامدییھت

رافی  :دسمدنبرسمدہ،دبعاولارث،الیعمس،نباہیم،زرہی،رضحتاامؾزرہیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ہعتماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 305

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌي بٓ ٩ارضً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،ربیٍ ،حرضت سبرہ رضي اہلل ً٨ہ

ض َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩ربٔی ٍٔ بِ َٔ ٩سب ِ َر َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
ئ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رح ََِّ ٣ُ ٦ت ٌَ ٍَ اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
دمحم نب ییحی نب افرس ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رعیب ،رضحت ربسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنوعروتںےسہعتمرکےنوکرحاؾرہھٹاایےہ
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعیب،رضحتربسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اغشراکایبؿ
ابب  :اکنحاکایبؿ
اغشراکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 306

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا٣ ،َٟشسز ،ب٣ ٩سہس ،یحٌي ً ،بیساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل ً٨ہ

س َص ٕس َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ٔ َلَکص َُ٤ا ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ُز بِ ُِ َ ٣ُ ٩

َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِِّ ٩
ار َٗا ََ ٢ی ِٜٔ٨حُ ابِ َ ٍَ ٨اَّ ٟز ُج ٔ١
اٟظ َِارٔ َزا َز َُ ٣ش َّس ْز ِٔی َحسٔیثٔطٔ ُُِٗ ٠ت ٨َ ٔ ٟآ ٍٕٔ َ٣ا اِّ ٟظ َِ ُ
َویُ ُِ ٜٔ ٨حطُ ابِ ََ ٨تطُ بٔ َِي ِر ٔ َػ َسا َٕ ٚو َی ِٜٔ٨حُ أ ُ ِخ َت اَّ ٟز ُج َٔ ١ویُ ُِ ٜٔ ٨ح ُط أ ُ ِخ َت ُط بٔ َِي ِر ٔ َػ َسا ٕٚ
یبنعق ،امکل ،دسمد ،نب رسمدہ ،ییحی ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےناغشرےسعنمرفامایےہدسمدیکرفاتیںیمہیااضہفےہہکںیمےنانعفےسوپاھچہکاغشراکایکبلطمےہ؟اںوہںےناہکہک

ااکسبلطمہیےہ ہکوکیئصخشاینپیٹیباکاکنحیسکصخشےساسرشطرپرکدےہکفہیھباینپیٹیباکاکنحاسصخشےسرکدےاگ
افررہمھچکںیہنوہاگایاینپنہباکاکنحاسرشطرپرکدےاگہکفہیھباینپنہباکاکنحاسصخشےسرکدے
رافی  :یبنعق،امکل،دسمد،نبرسمدہ،ییحی،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اغشراکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 307

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌي ٓارض ،یٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اب ٩اسح ،ٙحرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩ہز٣ز اَلرعد

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩صُ ِز ُ٣زَ
ض َح َّسثَ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ
َ
ض أََِٜ٧حَ ًَ ِب َس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜابِ ََ ٨ت ُط َوأََ َٜ ِ ٧ح ُط ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤ابِ ََ ٨تطُ َوکَاَ٧ا
َّاض بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
رع ُد أَ َّ ٪ا ٌَِ ٟب َ
اْلِ ِ َ
ی ٙبَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َو َٗا َِٔ ٢ی َ ٔ ٛتابٔطٔ َص َذا ِّ
ار َّأ ٟذی َ َ ٧هی ًَ ُِ ٨ط َر ُسو ُ٢
اٟظ َِ ُ
اَ ٪یأ ِ ُ٣زُ ُظ بٔاَّ ٟت ِ ٔ
ْف ٔ
َج ٌَ ََل َػ َساّٗا ََٓ َٜت َب ٌَُ ٣اؤیَ ٍُ إلٔ َی َِ ٣ز َو َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دمحم نب ییحی افرس ،وقعیب نب اربامیہ ،انب ااحسؼ  ،رضحت دبعارلنمح نب رہزم االرعج ےس رفاتی ےہ ہک ابعس نب دبعاہلل نب
ابعسےناینپیٹیباکاکنحدبعارلنمحنبمیکحےسرکدایافردبع ارلنمحےناینپیٹیباکاکنحابعسنبدبعاہللنبابعسےسرکدایافر
اؿدفونںےناسرشطوکیہرہمرقاردایسپاریماعمفہیریضاہللہنعےنرضحترمفاؿوکاھکلہکفہاؿدفونںاکاکنحزتفادںیافر
اےنپطخںیماھکلہکیہیاغشرےہسجےسروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایےہ۔
رافی  :دمحمنبییحیافرس،وقعیبنباربامیہ،انباقحس،رضحتدبعارلنمحنبرہزماالرعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الحہلاکایبؿ
ابب  :اکنحاکایبؿ
الحہلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 308

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہير ،اسٌ٤یً ،١ا٣ز ،حارث ،حرضت ًلی رضي اہلل ً٨ہ

١
ًَ ٩ِ ًَ ١ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُزصَي ِ ْر َح َّسثَىٔي إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َوأ ُ َرا ُظ َٗ ِس َرٓ ٌََ ُط إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩َ ٌََ ٟ ٢اہللُ ا َِ ٤ُ ٟح َِّ ١َ ٠وا َِ ٤ُ ٟح ََّٟ ١َ ٠طُ
ادمحنبویسن،زریہ،اامسلیع،اعرم،احرث،رضحتیلعریض اہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہلل
ےنتنعلرفامیئےہالحہلرکےنفاےلرپافراسرپسجےکےیلالحہلایکاجےئ۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،الیعمس،اعرم،احرث،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
الحہلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 309

راوی  :وہب ب ٩ب٘یہ ،خاٟس ،حارث

َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی ٍَ ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ح َؼي ِ ٕن ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ہلل
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی ا ُ
ث اْلِ َ ًِ َورٔ ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َح ٔ
َّ
َفأَیِ َ٨ا أَُ َّ ٧ط ًَل ٔ ٌّی ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟش ََل ٩ِ ًَ ٦أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ
ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ َ ٢

فبہنبہیقب،اخدل،احرث،اکیاحصیبےسایسرطحرمفیےہیبعشےتہکںیہہکاحصیبےسرمادرضحتیلعریضاہللہنعںیہ
رافی  :فبہنبہیقب،اخدل،احرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغؾاےنپآاقیکااجزتےکریغباکنحہنرکے
ابب  :اکنحاکایبؿ
الغؾاےنپآاقیکااجزتےکریغباکنحہنرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 310

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨بً ،١ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بً٘ ٩ی ،١حرضت جابز رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١وًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َو َص َذا َُِ ٟٔى إ ٔ ِس َ٨ازٔظ ٔ َو ٔ َلَکص َُ٤ا ًَ َِ ٩وٕ ٔ ٛ
یٍ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
اہللٔ بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ًَٔٔ٘ ٩ی َٕ ٩ِ ًَ ١جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی َ٤ا ًَ ِب ٕس َتزَ َّو َد بٔ َِي ِر ٔإٔذِ َٔ ٣َ ٪وأٟیطٔ َٓ ُض َو ًَاص ْٔز

ادمحنبلبنح،امثعؿنبایبہبیش،دمحمنب،لیق،رضحتاجربریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
وجالغؾاےنپآاقیکااجزتےکریغباکنحرکےوتفہزاینےہ
رافی  :ادمحنبلبنح،امثعؿنبایبہبیش،دمحمنب،لیق،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
الغؾاےنپآاقیکااجزتےکریغباکنحہنرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 311

راوی ً٘ :بہ ب٣ ٩رک ،٦ابوٗتیبہ٤ً ،ز٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل ً٨ہ

رکَ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُٗت َ ِی َب ٍَ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ٍُ بِ َُ ِ ٣ُ ٩
َٗا َ ٢إٔذَا َٜ َ ٧حَ ا ِِ ٌَ ٟب ُس بٔ َِي ِر ٔإٔذِ ِٔ ٣َ ٪وَلَ ُظ َََٓٔ٨احُطُ بَاكٔ َْٗ ١ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َص َذا ا َِ ٟحس ُ
ُوٖ َوص َُو َٗ ِو ُ ٢ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
ٔیٕ َوص َُو َِ ٣وٗ ْ
ٔیث َؿٌ ْ
َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
ہبقع نب رکمؾ ،اوبہبیتق ،رمع ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ الغؾ
اےنپ آاق یک ااجزت ےک ریغب اکنح رکے وت فہ ابلط ےہ اوبداؤد ےن اہک ہک ہی دحثی فیعض ےہ ہی وموقػ ےہ افر رضحت انب رمع
ریضاہللہنعاکوقؽےہ
رافی  :ہبقعنبرکمؾ،اوبہبیتق،رمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہتشرپرہتشانجیھباجزئںیہن
ابب  :اکنحاکایبؿ
رہتشرپرہتشانجیھباجزئںیہن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 312

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩ز ،ب ٩رسح سٔیا ،٪زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ً٨ہ

اٟسحٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩

ًَ ١ل َی خ ِٔل َبٍٔ أَخٔیطٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠لَ َی ِد ُل ُب اَّ ٟز ُج ُ
ادمح نب رمع ،نب رسح ایفسؿ ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایآدیماےنپاھبیئیکینگنمرپینگنمہنرکے
رافی  :ادمحنبرمع،نبرسحایفسؿ،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
رہتشرپرہتشانجیھباجزئںیہن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 313

راوی  :حش ٩بً ٩لیً ،بساہلل ب٤٧ ٩يرً ،بیساہلل٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َی ِد ُل ِب أَ َح ُس ًَُ ٥ِ ٛل َی خ ِٔل َب ٍٔ أَخٔیطٔ َو ََل یَب ٔ ٍِ ًَل َی بَ ِی ٍٔ أَخٔیطٔ إ ٔ ََّل بّٔٔذِٔ٧طٔ

نسحنبیلع،دبعاہللنبریمن،دیبعاہلل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفام ایمتںیمےسوکیئصخشاےنپ(املسمؿ)اھبیئیکینگنمرپینگنمہنرکےافرہنوکیئزیچ ےچیاےنپ(املسمؿ)اھبیئےک ےنچیرپاال
ہیہکفہایکسااجزتددیے
رافی  :نسحنبیلع،دبعاہللنبریمن،دیبعاہلل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےساکنحاکارادہےہاسوکاکیرظندھکیانیلاجزئےہ
ابب  :اکنحاکایبؿ
سجےساکنحاکارادہےہاسوکاکیرظندھکیانیلاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 314

راوی ٣ :شسزً ،بساٟواحس ب ٩زیاز٣ ،ح٤س ب ٩اسح ،ٙزاؤز ،ب ٩حؼين ،واٗس ،بً ٩بساٟزح ،٩٤سٌس ،بٌ٣ ٩اذ ،حرضت
جابز بً ٩بساہلل

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس بِ ُ ٩زٔ َیاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙزا ُو َز بِ ٔ ٩حُ َؼي ِ ٕن ًَ َِ ٩واٗ ٔ ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤

َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩س ٌِ ٔس بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اذ ٕ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َخ َل َب أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛا ِِ ٤َ ٟزأَ َة
َّٓ ٔ ِ ٪ا ِس َت َلا ََ أَ ِ ٪یَ ِ٨و َُز إلٔ َی َ٣ا َی ِسًُو ُظ إلٔ َی ََٔ٧اح َٔضا ََِٓ ٠یٔ ٌَِ َِٗ ١ا ََ َٓ ٢د َل ِب ُت َجارٔ َی ٍّ َُٓ ٨ِ ُٜت أَ َت َدبَّأ ََُ ٟضا َحًَّي َرأَیِ ُت َٔ ٨ِ ٣ضا َ٣ا َز ًَانٔی
إلٔ َی ََٔ٧اح َٔضا َو َتزَ ُّو ٔج َضا َٓ َتزَ َّو ِجت َُضا
دسمد ،دبعاولادح نب زاید ،دمحم نب ااحسؼ  ،داؤد ،نب نیصح ،فادق ،نب دبعارلنمح ،دعس ،نب اعمذ ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس
رفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجمتںیمےسوکیئصخشیسکوعرتےساغیپؾاکنحدےوتارگنکمموہاس
وکدھکی ےل اس ےک دعب اکنح رکے رضحت اجرب رفامےت ںیہہک ںیم ےن اکی ڑلیک ےس اکنح اک اغیپؾ دای افر ںیم ےن اس وک پھچ رک
دھکیایلاہیںکتہکںیمےناسںیمفہزیچاپیئوجاکنحرپرتبغاکببسینبرھپںیمےناسےساکنحرکایل۔
رافی  :دسمد،دبعاولادحنبزاید،دمحمنباقحس،داؤد،نبنیصح،فادق،نبدبعارلنمح،دعس،نباعمذ،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فیلاکایبؿ
ابب  :اکنحاکایبؿ
فیلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 315

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا ،٪اب ٩جزیخ ،س٠مَي ٪ب٣ ٩وسي ،زہزی ،رعوہ ،حرضت ًائظہ

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪بِ َٔ ٣ُ ٩
وسي ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
یضا َََٓٔ٨ا ُح َضا بَاكٔ ْ ١ث َ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت َّٓ ٔ َِ ٪ز َخ َ ١ب ٔ َضا
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی َ٤ا ا َِ ٣زأَة َٕ َٜ َ ٧ح ِت بٔ َِي ِر ٔإٔذِ َٔ ٣َ ٪واَ ٔ ٟ
َاٟشَِ ٠لا َُ ٪ول ٔ ُّی َََ ٩ِ ٣ل َول ٔ َّی َُ ٟط
اب َٔ ٨ِ ٣ضا َّٓ ٔ َِ ٪تظَ ا َجزُوا ٓ ُّ
َٓا ِِ ٤َ ٟضزُ ََ ٟضا ب ٔ َ٤ا أَ َػ َ

دمحمنب،ریث،ایفسؿ،انبرججی،امیلسؿنبومیس،زرہی ،رعفہ،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایوجوعرتاےنپفیلیکااجزتےکریغباکنحرکےوتاساکاکنحابلطےہ(آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنہی ابتنیت رمہبت
رفامیئ)افرارگ(اسےکوشرہےن)اسےستبحصرکیلوتاسوکاسافدئےےک وعض رہمدانیزپےاگ وجاس ےن اسےساحلص
ایکےہ۔ارگفیلآسپںیماالتخػرکںیوتسجاکوکیئفیلہنوہاساکفیلابداشہ(احمکفتق)ےہ
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،انبرججی،امیلسؿنبومیس،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
فیلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 316

راوی ٨ٌٗ :يي ،ابٟ ٩ہیٌہ ،جٌْف ،اب ٩ربیٌہ ،اب ٩طہاب ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی
یٌ ٍَ ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٕ
یٌ ٍَ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ْف َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩رب ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُٟ ٩ض ٔ َ
اب ًَ ِِ ُ ٩
ْف َ ٥َِ ٟی ِش َ ٩ِ ٣ٔ ٍِ ٤اٟزُّصِز ٔ ِّی ََ ٛت َب إَِٔ ٟیطٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َج ٌِ َ ْ

یبنعق،انبہعیہل ،رفعج،انبرہعیب،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےس(اکیدفرسیدنسےس)ایسرطحیکرفاتی
ےہاوبداؤدےتہکںیہہکرفعجےنزرہیےسانسںیہنہکلبزرہیےنرفعجوکرحتریایکاھت۔
رافی  :یبنعق،انبہعیہل،رفعج،انبرہعیب،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
فیلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 317

راوی ٣ :ح٤س ب ٩واٗسٗ ،سا٣ہ ب ٩اًين ،ابوًبیسہ ،یو٧ص ،ارسائی ،١ابواسح ،ٙابوبززہ ،حرضت ابو٣وسي اطٌزی رضي
اہلل ً٨ہ

رسائ ٔی َ ٩ِ ًَ ١أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا َ ٍَ ٣بِ ٔ ٩أَ ًِي َ َن َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًُب َ ِی َس َة ا َِ ٟح َّسازُ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص َوإ ٔ ِ َ
وسي أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َّ َ َ َٔ٧
 ٩ِ ًَ ١أَبٔی
رسائ ٔی ُ
َُ ٣
اح إَٔل ب ٔ َول ٔ ٕٓی َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َوص َُو یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة َوإ ٔ ِ َ
إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی بُزِ َز َة

دمحمنبفادق،دقاہمنبانیع،اوبدیبعہ،ویسن،ارسالیئ،اوبااحسؼ،اوبربدہ،رضحتاوبومیس ارعشیریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فیل یک ااجزت ےک ریغب اکنح ںیہن وہ اتکس اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک دحثی یک دنس ویں ےہ
ویسندنسبایبربدہفارسالیئوباہطساوبااحسؼربفاتیایبربدہ۔
رافی  :دمحمنبفادق،دقاہمنبانیع،اوبدیبعہ،ویسن،ارسالیئ،اوباقحس،اوبربدہ،رضحتاوبومیسارعشیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
فیلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 318

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌي بٓ ٩ارضً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،رعوہ ب ٩زبير ،ا ٦حبیبہ ،حرضت ا ٦حبیبہ رضي اہلل ً٨ہا

یب ٍَ أََ َّ ٧ضا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦حب ٔ َ
ض َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

ق ا َِ ٟح َبظَ ٍٔ َٓزَ َّو َج َضا اَ ٨َّ ٟحاش ُّٔي َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
أَ ٓ ٪ی ٩ِ ٤صَا َج َز إلٔ َی أَ ِر ٔ
کَاِ َ ٧ت ً ٔ َِ ٨س ابِ َٔ ٩ج ِح ٕع ٓ ََضَ ٠
ََ ًَ َِ ٨ضا َوک َ َ

َو َس ََّ ٥َ ٠وه ٔ َی ً ٔ َِ ٨سص ُِ٥

دمحمنبییحینبافرس،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی ،رع فہنب زج ،،اؾہبیبح،رضحتاؾہبیبح ریضاہللاہنعےسرفاتیےہفہانبشح
ےک اکنح ںیم ںیھت انب شح اؿولوگں ںیم ےھت وہنجں ےن ہشبحیک رطػ رجہت یک یھتفںیہ اؿ اک ااقتنؽ وہ ایگ سپ (اشہ ہشبح)
اجنیشےناؿاکاکنحروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرکدایاحال ہکنفہ(اؾہبیبحریضاہللاہنع)ہشبحیہںیمںیھت(افرروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسہکمرکمہمںیمےھت)
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفہنبزج ،،اؾہبیبح،رضحتاؾہبیبحریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںوکدفابرہاکنحےستمرفوک
ابب  :اکنحاکایبؿ
وعروتںوکدفابرہاکنحےستمرفوک

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ٣ :ح٤سب٣ ٩ثىي ،ابوًا٣زً ،باز ،ب ٩راطس ،حش ،٩حرضت  ١ٌ٘٣ب ٩یشار رضي اہلل ً٨ہ

 ١بِ َُ ٩ی َشارٕ َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت لٔی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َح َّسثَىٔي أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَبَّازُ بِ َُ ٩را ٔط ٕس ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ح َّسثَىٔي َُ ٔ ٌِ٘ ٣
أ ُ ِخ ْت تُ ِد َل ُب إلٔ َ َّی َٓأ َ َتانٔی ابِ ُ ٥ٓ ٕ ًَ ٩لٔی َٓأَِ َٜ ِ ٧حت َُضا إٔیَّا ُظ ث ُ َّ ٥ك َ ََّ َ٘ ٠ضا ك َ ََلّٗا َُ ٟط َر ِج ٌَ ٍْ ث ُ ََّ ٥ت َز ََ ٛضا َحًَّي ا ِن َ٘ َـ ِت ً َّٔستُ َضا َٓ َ٤َّ ٠ا ُخ ٔل َب ِت إلٔ َ َّی
أَ َتانٔی َی ِد ُلبُ َضا َٓ ُُِ٘ ٠ت ََل َواہللٔ ََل أُُ ٜٔ ِ ٧ح َضا أَبَ ّسا َٗا ََٓ ٢ف ٔ َّی َ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ٍُ َوإٔذَا كَ َِّ٘ ٠ت ُِ ٥اَ ٨ِّ ٟشا َئ ٓ ََب َ ٩َ ِِ ٠أَ َج َُ ٠ضَََ ٓ َّ٩ل
ْف ُت ًَ َِ ٩یٔ٤یىٔي َٓأَِ َٜ ِ ٧حت َُضا إٔیَّا ُظ
َت ٌِ ُـُ٠وصُ َّ٩أَ َِ ٪ی ِِ ٜٔ ٨ح َ ٩أَ ِز َوا َج ُضِ َّ٩اْلیَ ٍَ َٗا َِ َّ َٜ َٓ ٢

دمحمنب ینثم ،اوباعرم ،ابعد ،نب رادش ،نسح ،رضحت لقعم نب اسیر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمی اکی نہب یھت سج ےک
رےتشریمےاپسآرےہےھت(رہتشےکہلسلسںیم)ریمااچچزاداھبیئیھبآایںیمےناسےس(اینپنہباک)اکنحرکداینکیلدعبںیم
اس ےناس وکاکیالطؼریعجدیافر رھپوھچڑدایاہیںکتہک اسیکدعتوپریوہیئگ رھپ بجدفابرہاس ےک ایپؾآےنےگل وت
اسےنرھپریمےاپساےنپےیلاغیپؾاجیھبوتںیمےناہکدخباںیماسےسرہسگاکنحہنرکفںاگوتریمےربےںیمہیآتیرقآین
َحل َ
ح
ن ْبک
فَ َ
ل َّ ْن
فیَع ْ ُصلُو ُه َّن َأ ْؿ َ ِخ ْ َن َأزْ َفا َ ُه َّنابرعف ػینعیبجمتوعروتںوکالطؼدےوکچافرفہ
انزؽوہ ںوَ ِإ َذا َط ق ُ ْمالتّ ِ َشاائَ َبلع ْ َن َأ ُه َّن َ َ ا
اینپ دعت یک دمت وپری رک ںیکچ وت اؿ وک اےنپ اسہقب وشرہفں ےس دفابرہ اکنح رکےن ےس ہن رفوک بج ہک فہ آسپ ںیم د ںور ےک
اطم ق اکنح رکےن رپ رایض وہ اجںیئ رضحت لقعم ےتہک ںیہ ہک اس مکح ےک دعب ںیم ےن اینپ مسق اک افکرہ ادا ایک افر ایس ےس نہب اک
اکنحرکدای۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوباعرم،ابعد،نبرادش،نسح،رضحتلقعمنباسیرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجدففیلوعرتاکاکنحرکدںی
ابب  :اکنحاکایبؿ
بجدففیلوعرتاکاکنحرکدںی

ج٠س  :ج٠س زو٦
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٣وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤ازٗ ،تازہ ،حش ،٩حرضت س٤زہ رضي اہلل ً٨ہا
راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س بٛ ٩ثير ،ہ٤اٰ ،٦

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ص ٔظَ ْا ٦ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا َص َّْ ٤ا ٦ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َح َّ٤ا ْز ا ٌِِ ٤َ ٟى َي ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩س َُ ٤ز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ُّی َ٤ا ا َِ ٣زأَة ٕ َز َّو َج َضا َؤٟیَّا َٔٓ ٪ه ٔ َی
َْ ِ ٔ ٟل َّو ُٔ ٨ِ ٣ٔ ٢ض َ٤ا َوأَ ُّی َ٤ا َر ُج ٕ ١بَا ََ بَ ِی ٌّا َٔ ٩ِ ٣ر ُج َ٠ي ِ ٔن َٓ ُض َو َْ ِ ٔ ٟل َّو ُٔ ٨ِ ٣ٔ ٢ض َ٤ا
ملسم نب اربامیہ ،دمحم نب ،ریث ،امہؾ ،ومٰیس نب اامسلیع ،امحد ،اتقدہ ،نسح ،رضحت رمسہ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہل فملسےنرفامایارگدففیلاکیوعرتاکاکنح(دفاگلاگلوصخشںےس)رکدںیوتوعرتاسیکویبیرقاراپےئیگ
سجےسےلہپاکنحوہاایسرطحارگوکیئصخشاکیزیچدفآدویمںےکاہھترففتخرکدےوتفہاسیکتیکلموہیگسجےسےلہپ

اعمہلموہا
رافی  :ملسمنباربامیہ،دمحمنب،ریث،امہؾ،ومٰیسنباامسلیع،امحد،اتقدہ،نسح،رضحترمسہریضاہللاہنع

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

اس آتی رکہمی یک ریسفت سج ںیم ہی ایبؿ وہا ےہ ہک مت وعروتں ےک زربدیتس فارث ہن نب وھٹیب افر ہن اؿ وک اکنح ےس
رفوک
ابب  :اکنحاکایبؿ
اسآتیرکہمییکریسفتسجںیمہیایبؿوہاےہہکمتوعروتںےکزربدیتسفارثہننبوھٹیبافرہناؿوکاکنحےسرفوک

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :اح٤س ب٨٣ ٩یٍ ،اسبان ،طیبانیً ،رک٣ہ ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

َّ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِحُ ٤س بِ ُٔ٨٣َ ٩ی ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا أَ ِس َب ُان بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َّ
َُک ُظ
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٟظ ِی َبان ٔ ُّی ًَ ِٔ ِ ً ٩
َ
ض َٗا َ ٢اٟظ ِی َبان ٔ ُّی َوذ َ َ
ُکصّا َو ََل َت ٌِ ُـُ٠وصَُّ٩
اٟش َوائ ُّٔی َو ََل أَ ُه ُُّ ٨ط إ ٔ ََّل ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًَ َلائْ أَبُو ا َِ ٟح َش ُّٔ ٩
ض ِٔی َص ٔذظ ٔ ِاْل َیٍٔ ََل َی ٔح َُّ ١ل ٥ِ ُٜأَ َِ ٪تزٔثُوا اَ ٨ِّ ٟشا َئ َ ِ
ا ٪أَ ِوَ ٔ ٟیا ُؤ ُظ أَ َح َّ ٙبٔا َِ ٣زأَتٔطٔ َٔ ٩ِ ٣ول ٔ ِّی َن ِٔ ٔش َضا إ ٔ َِ ٪طا َئ َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ز َّو َج َضا أَ ِو َز َّو ُجوصَا َوإ ٔ َِ ٪طاؤُا ٥َِ ٟ
 ١إٔذَا ََ ٣
ا ٪اَّ ٟز ُج ُ
ات ک َ َ
َٗا َ ٢ک َ َ
َ
یُزَ ِّو ُجوصَا َٓ َ٨زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ٍُ ِٔی ذََ ٔ ٟ

ت
ادمح نب عینم ،اابسط ،نابیین ،رکعہم ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس آتی رکہمی ( مھاارے ےیل اجزئ ںیہن ےہ ہک مت
وعروتںےکزربدیتسفارثنبوھٹیبافرہناؿوک(دفرسے)اکنحےسرفکدفاسرغضےسہکوجھچکمتےناؿوکدایےہاسںیم
ےسفاسپےلول)اکاشنؿزنفؽہیرمفیےہہکبجوکیئصخش(وشرہ)رماجاتےہوتاسےکفارثاسیکویبیرپتبسنباسےک
فیلےسزایدہدقحارےھجمساجےتاؿںیمےسوجاچاتہوخداےنپےساکنحرکاتیلاییسکدفرسےےسرکد اتافروجاچاتہوتیسکےسیھبہن

رکےند اتوتاساعمہلمرپہیآتیانزؽوہیئ۔
رافی  :ادمحنبعینم،اابسط،نابیین،رکعہم،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اسآتیرکہمییکریسفتسجںیمہیایبؿوہاےہہکمتوعروتںےکزربدیتسفارثہننبوھٹیبافرہناؿوکاکنحےسرفوک

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤س ب ٩ثابتً ،لی ب ٩حشين ،یزیسً ،رک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

ٔرک ٍََ ٣
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َح َّسثَىٔي ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح َشي ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس اِ ٨َّ ٟحو ٔ ِّی ًَ ِٔ ِ ً ٩
ُکصّا َو ََل َت ٌِ ُـُ٠وصَُ ٔ ٟ َّ٩ت ِذصَبُوا ب ٔ َب ٌِ ٔف َ٣ا آ َت ِیت ُُ٤وصُ َّ٩إ ٔ ََّل أَ َِ ٪یأِت ٔي َن
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا ََ ٢لَ َیحٔ َُّ ١ل ٥ِ ُٜأَ َِ ٪تزٔثُوا اَ ٨ِّ ٟشا َئ َ ِ
َ
وت أَ ِو َتزُ َّز إَِٔ ٟیطٔ َػ َسا َٗ َضا َٓأ َ ِح َ ٥َ ٜاہللُ ًَ ِ٩
رقابَتٔطٔ ٓ ََی ٌِ ُـَ ُ٠ضا َحًَّي َت َُ ٤
بَٔٔاح ٔظَ ٍٕ ُ٣ب َ ِّی ََ ٍٕ ٨وذََ ٔ ٟ
َ أَ َّ ٪اَّ ٟز ُج َ ١ک َ َ
ا ٪یَز ٔ ُث ا َِ ٣زأ َة ذٔی َ َ
َ
َ َوَ َ ٧هی ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
ذََ ٔ ٟ

َ ت َُک
(ل َج ِ ُّلل ْم َأ ْؿ
ادمحنب دمحمنباثتب،یلعنبنیسح،سیدی،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکآتیرکہمی! ا
هف َ الیَع ْ ُصلُو ُه َن ِ َل َه ُیوا ِن َیعْض امآ َت ْتنُمُو ُه َن ِإ َّ ال َأؿ ايَ ِ
بخ ِ َش ٍةمُ َب ِّت َب ٍة)اکاشؿزنفؽہیےہہکاکیصخشاےنپرہتش
ْت ِ َ ا
رَت ُِثاا ّلت ِ َشاائَ َ ْک ً ا َ
َِ
ّ ْ
ّ
َْ َ
داریکویبیاکفارثوہاترھپفہاسوکدفرسےاکنحےسرفاتکاہیںکتہکفہرماجیتایاانپرہماسوکولاٹدیتی(بتاسوکاکٹھچرااتلم)
وتاہللاعتیلےناسےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :ادمحنبدمحمنباثتب،یلعنبنیسح،سیدی،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اسآتیرکہمییکریسفتسجںیمہیایبؿوہاےہہکمتوعروتںےکزربدیتسفارثہننبوھٹیبافرہناؿوکاکنحےسرفوک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 323

ًیسي بً ٩بیس ،حرضت ؿحاک رضي اہلل ً٨ہ
راوی  :اح٤س ب ٩طبویہً ،بساہلل بً ٩ث٤اٰ ،٪

أَ ً ٩ِ ًَ ٪یسي بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕس ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ َِ ٣ول َی ًُ ََ ٤ز ًَ َِّ ٩
اٟـحَّا ٔک
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ط ُّب َویِطٔ ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤

َ
ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗا َََ ٓ ٢و ًَ َى اہللُ ذََ ٔ ٟ
ادمحنبوبشہی،دبعاہللنبامثعؿٰ،یسیعنبدیبع،رضحتاحضکریضاہللہنعےسیھبایسوہفمؾیکدحثیرمفیےہاسںیمہیےہ
َفَعَ َطا َ
ّللُّ َذِلَ
رافی  :ادمحنبوبشہی،دبعاہللنبامثعؿٰ،یسیعنبدیبع،رضحتاحضکریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکنحےکفتقوعرتےسااجزتاحلصیکاجےئ
ابب  :اکنحاکایبؿ

اکنحےکفتقوعرتےسااجزتاحلصیکاجےئ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 324

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ابا ٪یحٌي ابی س٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبَا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ِ ٩أَبٔی َس ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢لَ
ِ
َّ
َّ
رک إ ٔ ََّل بّٔٔذَِ ٔ ٧ضا َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َ٣ا إٔذَُِ ٧ضا َٗا َ ٢أَ َِ ٪ت ِشَ ُٜت
تُ ُِ َٜ ٨ح اٟثی ُِّب َحًي ُت ِش َتأ ََ ٣ز َو ََل ا ِٟب ٔ ِ ُ
ملسمنب اربامیہ،اابؿییحیایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہبیث
اک اکنح ہن ایک اجےئ بج کت ہک اس ےس ااجزت ہن ےل یل اجےئ افر ہن ابرکہ اک اکنح ایک اجےئ بج کت ہکاس ےس ااجزت ہن ےل یل
اجےئولوگںےنوپاھچ ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسفہااجزتےسیکدیگی؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسیکاخومیش
اسیکااجزتےہ۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اابؿییحیایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحےکفتقوعرتےسااجزتاحلصیکاجےئ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 325

٣وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤از٣ ،ح٤س ب٤ً ٩ز ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ
راوی  :ابو کا ،١٣یزیس ،اب ٩زریٍٰ ،

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َح َّسثَىٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو کَا َٔ ١ٕ ٣ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس َی ٌِىٔي ابِ َ ٩ز َُریِ ٍٕ ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ًَ ِ٤ز ٕو َح َّسث َ َ٨ا أَبُو َس ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ت ِش َتأ ِ َ٣زُ ا َِ ٟیت َٔیِٔ ٍُ ٤ی َن ِٔ ٔش َضا َّٓ ٔ َِ ٪س ََ ٜت ِت
َّا٪
َٓ ُض َو إٔذَُِ ٧ضا َوإ ٔ ِ ٪أَبَ ِت ٓ َََل َج َو َاز ًََِ ٠ی َضا َو ِاْل ٔ ِخ َبا ُر ِٔی َحسٔیثٔ یَز ٔ َ
یس َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
َ َر َوا ُظ أَبُو َخإ ٔ ٟس ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُ ٩حی َ

ُو ٌَُ ٣اذُ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
اوباکلم،سیدی،انبزرعی ،ومٰیس نباامسلیع،امحد،دمحم نبرمعاوبہملس،رضحتاوبرہریہ ےسرفاتیےہہکروسؽ یلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای سج ڑلیک ےک ابپ ہن وہ اس ےس اکنح ےک ابرے ںیم ااجزت بلط یک اجےئ ارگ فہ اخومش رےہ وت ہی اس یک راض
دنمیوہیگافرارگااکنررک دےوتاسرپربجںیہن ےہہی اافلظسیدییکرفاتیرکدہ دحثیےکںیہ۔اوبداؤدےتہک ںیہہک اس رطح
اوباخدلامیلسؿنبةحؿافراعمذنباعمذنبےندمحمنبرمعفےسلقنایکافراوبرمعافرذوکاؿےسوباہطسرضحتاعہشئلقنایک۔فہ

رف امیت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ونکاری ڑلیک (اےنپ اکنح ےک قلعتم) ابت رکے وہے رشامیت
ےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای۔اسیکاخومیشاساکارقارےہ
رافی  :اوباکلم،سیدی،انبزرعی،ومٰیسنبالیعمس،امحد،دمحمنبرمعاوبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحےکفتقوعرتےسااجزتاحلصیکاجےئ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 326

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،اب ٩ازریص ،حرضت ٣ح٤س ب٤ً ٩زو

ٔیص ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ بّٔ ٔ ِس َ٨ازٔظ ٔ َزا َز ٓ ٔیطٔ َٗا َ ٪ِ ٔ َّٓ ٢بَ َِ ٜت أَ ِو
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
ٔیص أَ ِو َٔ ٣ُ ٩ِ ٣ح َّٔ ٤س بِ ٔ٩
َس ََ ٜت ِت َزا َز بَ َِ ٜت َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َوَِ ٟی َص بَ َِ ٜت ب ٔ َِ ٤ح ُٔويٕ َوص َُو َوص ِِْٔ ٥ی ا َِ ٟحسٔیثٔ ا َِ ٟوصِ ُ ٩ِ ٣ٔ ٥ابِ ٔ ٩إ ٔ ِزر َ
َ
ا ََِ ٌَ ٟل ٔ َ
رک َت ِش َتهٔی أَ َِ ٪ت َتَ َ ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢سََاتُ َضا
ئ َٗا َ ٢أبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ أبُو ًَ ِ٤ز ٕو ذ ََِ ٛوا ًَُ ٩ِ ًَ ٪ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪ا ِٟب ٔ ِ َ

رق ُارصَا
إٔ ِ َ
دمحمنبالعء،انبادرسی،رضحتدمحمنبرمعفےسیھبایسرطحرمفیےہاسںیماؿاافلظاکااضہفےہینعیفہرفےئ اوبداؤدےتہک
ںیہہکظفلبیکزایدیتوفحمظںیہنےہہکلبہیدحثیںیمفمہےہافرہیفمہانبادرسییکرطػےسےہ۔
رافی  :دمحمنبالعء،انبادرسی،رضحتدمحمنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحےکفتقوعرتےسااجزتاحلصیکاجےئ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 327

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہٌ٣ ،اویہ ،ہظا ،٦س٠مَي ،٪اس٤اًی ١ب ٩ا٣یہ ،حرضت اب٤ً ٩ز

ا ٩ِ ًَ ٪إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی ٍَ َح َّسثَىٔي اِّ ٟث َ٘ ٍُ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ٍُ بِ ُ ٩صٔظَ اُ ٩ِ ًَ ٕ ٦سٔ َِی َ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠آ ٔ٣زُوا اَ ٨ِّ ٟشا َئ ِٔی بَ َ٨ات ٔضَّٔ٩
امثعؿ نب ایب ہبیش ،اعمفہی ،اشہؾ ،امیلسؿ ،اامسلیع نب اہیم ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

رفامایوعروتںےناؿیکک ںویںےکاکنحےکقلعتموشمرہاحلصرکف
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اعمفہی،اشہؾ،امیلسؿ،اامسلیعنباہیم،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگابپونکاریڑلیکاکاکنحاسےسوپےھچریغبرکدےوتاسیکوہاگ
ابب  :اکنحاکایبؿ
ارگابپونکاریڑلیکاکاکنحاسےسوپےھچریغبرکدےوتاسیکوہاگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 328

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،حشين ب٣ ٩ح٤س ،جزیز ب ٩حاز ،٦ایوب ًرک٣ہ ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض

ض أَ َّ٪
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسث َ َ٨ا حُ َشي ِ ُن بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَ ُّی َ
َّ
َّ
ُک ِت أَ َّ ٪أَبَاصَا َز َّو َج َضا َوه ٔ َی کَارٔ َص ٍْ َٓ َدي َّ َر َصا أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رکا أَ َت ِت أ ٨َّ ٟي َّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
َجارٔیَ ٍّ ب ٔ ِ ّ

امثعؿنبایبہبیش،نیسحنبدمحم،رجرینباحزؾ،اویبرکعہم،رضحتدبعاہللنبابعسےسرفاتیےہہکاکیونکاریڑلیکیبنیک
دختمںیماحرضوہیئافروبیلہکاسےکابپےناسیکرمیضےکریغباساکاکنحرکدایےہوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناس
وکاایتخردای(ینعیارگفہاچےہوتاکنحخسفرکدے)
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،نیسحنبدمحم،رجرینباحزؾ،اویبرکعہم،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ارگابپونکاریڑلیکاکاکنحاسےسوپےھچریغبرکدےوتاسیکوہاگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 329

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بیس ،ح٤از ب ٩زیس ،ایوب ،حرضت ًرک٣ہ

ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
وٖ
اض ُ٣زِ َس َّل ٌَِ ٣زُ ْ
ُک ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
َ َر َوا ُظ اُ ٨َّ ٟ
َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
دمحمنبدیبع،امحدنبزدی،اویب،رضحترکعہمےسہیدحثی رمالسیھبرمفیےہ۔اوبداؤدےتہکںیہہکاسدحثیںیمانبابعس
اکفاہطسذموکرںیہنےہافرہیرفاتیایسرطحرمالسرعمفػےہ۔

رافی  :دمحمنبدیبع،امحدنبزدی،اویب،رضحترکعہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبیثاکایبؿ
ابب  :اکنحاکایبؿ
ہبیثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 330

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧صً ،بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اً ،َٟبساہلل بٓ ٩ـ٧ ،١آٍ ب ٩جبير ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ َٗ ٍَ ٤ََ ٠اَل أَ ِخب َ َرَ٧ا َ٣اِ ًَ ٩ِ ًَ َْ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ٧ ٩ِ ًَ ١آ ٔ ٍٔ بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َّ
َّ
رک ُت ِش َتأ ِ َذ ُِٔ ٪ی َن ِٔ ٔش َضا َوإٔذَُِ ٧ضا
ًَبَّا ٕ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠اْلِ َیِّ ُ ٥أَ َح ُّ ٙب ٔ َٔ ِٔ ٨ش َضا َٔ ٩ِ ٣ؤٟی َِّضا َوا ِٟب ٔ ِ ُ
ُػ َ٤اتُ َضا َو َص َذا َُِ ٟٔى ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ِّي

ادمحنبویسن،دبعاہللنبہملسم،امکل،دبعاہللنبلضف،انعفنبریبج،رضحتدبعاہللنبابعسےسرفاتی ےہہکروسؽیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہبیث اےنپ سفن یک زایدہ دقحار ےہ تتشتب اےنپ فیل ےک افر ابرکہ ےس اس ےک سفن ےک قلعتم ( اکنح یک)
ااجزتینیلاچےئیہافراسیکاخومیشاسیکااجزتےہہییبنعقےک(رفاتیرکدہدحثی)ےکاافلظںیہ۔
رافی  :ادمحنبویسن،دبعاہللنبہملسم،امکل،دبعاہللنبلضف،انعفنبریبج،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ہبیثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 331

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١سٔیا ،٪زیاز ،ب ٩سٌس ،حرضت ًبساہلل بٓ ٩ـ١

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِحُ ٤س بِ َُ ٩ح ِ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ُسِٔیا ُ ٩ِ ًَ ٪زٔ َیاز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١بّٔ ٔ ِس َ٨از ٔظ ٔ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َٗا ََّ ٢
اٟثی ُِّب أَ َح ُّٙ
َ
َ
َ
رک َی ِش َتأ ِ ٔ٣زُ َصا أَبُو َصا َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز أَبُو َصا َِ ٟی َص ب ٔ َِ ٤ح ُٔويٕ
ب ٔ َٔ ِٔ ٨ش َضا َٔ ٩ِ ٣وِّ ٔ ٟی َضا َوا ِٟب ٔ ِ ُ
ادمح نب لبنح ،ایفسؿ ،زاید ،نب دعس ،رضحت دبعاہلل نبلضف ےس یھب ایسرطحیک رفاتی رمفی ےہاس ںیم ہی ےہ ہکہبیث اےنپ

سفن یک زایدہ دقحار ےہ تتشتب اےنپفیل ےک افر ابرکہ ےس اس ےکاعمہلم ںیماس ےک ابپ وک ااجزت ینیل اچےئیہ اوبداؤد ےن اہک ہک
اوباھیکزایدیتریغوفحمظےہ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ایفسؿ،زاید،نبدعس،رضحتدبعاہللنبلضف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ہبیثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 332

راوی  :حش ٩بً ٩لی ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ػاٟح بٛ ٩یشا٧ ،٪آٍ ،جبير بٌ٣ ٩ل ،٥حرضت ًبساہلل بً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

اَ٧ ٩ِ ًَ ٪آ ٔ ٍٔ بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ ٕٔ ٩ِ ًَ ٥ابِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ػأ ٟحٔ بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
ِ
َّ
َّ
َّ َ
ًَبَّا ٕ َ
رقا ُر َصا
ض أ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢ی َص َِ ٠ٟٔول ٔ ِّی َ ٍَ ٣اٟثی ِّٔب أ ِْ ٣ز َوا َِ ٟیت َٔیُ ٍُ ٤ت ِش َتأ َ٣زُ َو َػ ِ٤ت َُضا إ ٔ ِ َ
معط
نسح نب یلع دبعارلزاؼ ،رمعم ،اصحل نب اسیکؿ ،انعف ،ریبج نب م ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہبیثےکاعمہلمںیمفیلوکیئاایتخرںیہنےہاع ہتونکاریڑلیکےسااجزتیلاجےئیگافر
اسیکاخومیشیھباساکارقاریھجمساجےئیگ۔

معط
رافی  :نسحنبیلعدبعارلزاؼ،رمعم،اصحلنباسیکؿ،انعف،ریبجنب م،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ہبیثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 333

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،اً ،َٟبساٟزح ٩٤بٗ ٩اس ،٥حرضت خ٨شاء ب٨ت خسا ٦انؼاریہ

یس اْلِ َ ِن َؼارٔیَّي ِ ٔن ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اِ ًَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤و َُ ٣ح ِّ ٍٕ ٤ابِى َِي َیز ٔ َ
َ َٓ َحائ َ ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َخ َِ ٨شا َئ ب ٔ ِ٨تٔ خ َٔذا ٕ ٦اْلِ َ ِن َؼارٔ َّی ٍٔ أَ َّ ٪أَبَا َصا َز َّو َج َضا َوه ٔ َی ثَی ِّْب ٓ َ ٔ
َرک َص ِت ذََ ٔ ٟ

َف َّز ََٔ٧ا َح َضا
ُک ِت ذََ ٔ ٟ
ٓ ََذ َ َ
َ َُ ٟط َ َ

یبنعق،امکل،دبعارلنمحنباقمس،رضحتاسنخءتنبدخاؾااصنرہیےسرفاتیےہہکاؿےکفادلےناؿیکرمیضےکریغباکنح

رکدایافرفہہبیثںیھتفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآںیئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےساکشتییکآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناؿےکاکنحوکولاٹدای(ینعیاکنحخسفرکدای)
رافی  :یبنعق،امکل،دبعارلنمحنباقمس،رضحتاسنخءتنبدخاؾااصنرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افکتئ(وفک)اکایبؿ
ابب  :اکنحاکایبؿ
افکتئ(وفک)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 334

راوی ً :بساٟواحس بُ ٩یاث ،ح٤از٣ ،ح٤س ب٤ً ٩ز ،ابی س٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس بِ َُ ُٔ ٩ی ٕ
اث َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی َس ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أَبَا ص ٔ ِٕ ٨س َح َح َ ٥أ ٨َّ ٟي َّي
اؿ ٍَ أَُ ٜٔ ِ ٧حوا أَبَا ص ٔ ِٕ ٨س َوأَُ ٜٔ ِ ٧حوا إ ٔ َِ ٟیطٔ َو َٗا َ٢
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی ا َِ ٟیا ُٓو ٔر َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا بَىٔي بَ َی َ
و ٪بٔطٔ َخي ِ ْر َٓا ِٔ ٟح َحا ٍَُ ٣
أِ ٪ی َط ِی ٕئ ٔ٤َّ ٣ا َت َسا ُو َ
َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
دبعاولادحنبایغث،امحد،دمحمنبرمع،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوبدنہےنروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےک رس ںیم ےنھچپ اگلےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے ینب ایبہض اوبدنہ ےس اکنح رکف افر اس ےک اپس (اینپ
ک ںویںاک)اغیپؾاکنحوجیھبزینرفامایینتجدفاںیئمترکےتوہاسںیمےسبسےسرتہبےنھچپوگلاانےہ۔
رافی  :دبعاولادحنبایغث،امحد،دمحمنبرمع،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےچبیکدیپاشےسےلہپیہاساکاکنحرکدانی
ابب  :اکنحاکایبؿ
ےچبیکدیپاشےسےلہپیہاساکاکنحرکدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 335

راوی  :حش ٩بً ٩لی٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىي ،یزیس ب ٩ہاروً ،٪بساہلل ب ٩یزیس ب٘٣ ٩ش ،٥حرضت سارہ ب٨ت ٘٣ش ٥رضي اہلل

ً٨ہا

یس بِ َٔ ِ٘ ٣ٔ ٩ش ٕ٥
و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
َّ
اٟث َ٘ف ُّٔی ٔ ٩ِ ٣أَصِ َّٔ ١
َخ ِج ُت َ ٍَ ٣أَبٔی ِٔی َح َّحٍٔ
ُک َزَٗ ٕ ٦اَِ ٟت َ َ
اٟلائ ٕٔٔ َح َّسثَ ِتىٔي َس َارةُ ب ٔ ُِ ٨ت َٔ ِ٘ ٣ش ٕ ٥أََ َّ ٧ضا َسِ ٌَ ٔ٤ت َِ ٣ی ُ٤و ٍَ َ ٧ب ٔ َِ ٨ت َ ِ
َّ
َّ
ٕ َٟطُ
َفأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠سَ٧ا إَِٔ ٟیطٔ أَبٔی َوص َُو ًَل َی َ٧ا َٗ ٍٕ َُ ٟط ٓ ََو َٗ َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
َ
اٟل ِب َلب ٔ َّی ٍَ َّ
اٟل ِب َلب ٔ َّی ٍَ َّ
وَّ ٪
اٟل ِب َلب ٔ َّی ٍَ ٓ ََسَ٧ا
اس َت َُ ٨ِ ٣ٔ ٍَ ٤ط َو َُ ٌَ ٣ط ز ٔ َّر ْة َٛس َّٔرة ٔ ا ِلَّ ُٜت ٔ
اض َوص َُِ ٥ی ُ٘وَ ُٟ
َو ِ
اب َواَ ٨َّ ٟ
رع َ
اب ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت اْلِ ِ َ
ا٪
رض ُت َج ِی َع ًٔث ِ َرا ََٗ ٪ا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َج ِی َع ُٔث ِ َر َ
إَِٔ ٟیطٔ أَبٔی َٓأ َ َخ َذ بٔ َ٘ َس ٔ٣طٔ َٓأ َ َ َّرق َُ ٟط َو َو َٗ َ
ٕ ًََِ ٠یطٔ َوا ِس َت َُ ٨ِ ٣ٔ ٍَ ٤ط َٓ َ٘ا َ ٢إنٔيی َح َ ِ
َٓ َ٘ا َ ٢كَار ُٔ ٚبِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟز َّٗ ٍٔ َ ٩ِ ٣ی ٌُِ ٔلیىٔي ُر ِّ ٣حا ب ٔ َث َوابٔطٔ ُٗ ُِ ٠ت َو َ٣ا ث َ َواب ُ ُط َٗا َ ٢أ ُ َز ِّو ُج ُط أَ َّو َ ٢ب ٔ ِٕ ٨ت َتُٜو ُ ٪لٔی َٓأ َ ًِ َل ِی ُت ُط ُر ِ٣هٔی ث ُ َّ٥
َٕ أَ ََِ ٪ل َیٔ ٌَِ ََ ١حًَّي
ُٔ ِب ُت ًَ ُِ ٨ط َحًَّي ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت أَُ َّ ٧ط َٗ ِس ُوَ ٔ ٟس َُ ٟط َجارٔیَ ٍْ َوبَ َِ َِ ٠ت ث ُ َّٔ ٥جئِ ُت ُط َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟط أَصِلٔی َج ِّضزِصُ َّ٩إلٔ َ َّی َٓ َحَ ٠
ا ٪بَ ِیىٔي َوبَ ِی َُ ٨ط َو َح َُِ ٔ٠ت ََل أ ُ ِػس َُُٔ ٚي ِ َر َّأ ٟذی أَ ًِ َل ِی ُت ُط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
أ ُ ِػ ٔس َٗ ُط َػ َساّٗا َجس ّ
ٔیسا َُي ِ َر َّأ ٟذی ک َ َ

َّ
َق ٔ ٪أَ ِّی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ ٔ
َ َ
َ
َ َوَ٧وَ ِز ُت إلٔ َی
َفا ًَىٔي ذََ ٔ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وبٔ َ ِ
ئ ه َی ا َِ ٟی ِو ََٗ ٦ا َِ َٗ ٢س َرأ ِت ا َِ٘ ٟت ٔي َر َٗا َ ٢أ َری أ َِ ٪تتِرُ ََ ٛضا َٗا ََ َ ٢
َ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز ا َِ٘ ٟتٔيرُ َّ
اٟظ ِی ُب
َ ٔ٣ىِّي َٗا ََ ٢لَ َتأِثَ َُ ٥و ََل َیأِثَ َُ ٥ػاحٔبُ َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َرأَی ذََ ٔ ٟ
نسحنبیلع،دمحمنبینثم ،سیدینباہرفؿ،دبعاہللنبسیدینبمسقم،رضحتاسرہتنبمسقمریضاہللاہنعےسرفاتیےہہک اںوہں
ےنومیمہنتنبرکفؾوکےتہکوہےئانسہکحجةاولداعےکومہعقرپںیماےنپفادلےکاسھتجحےکےیلیلکنںیمےنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسوکداھکیافرریمےفادلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرقبیےئگاساحؽںیمہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکی
افینٹن رپ وسار ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت ںیم اکی وکڑا اھت اسیج ہک اعؾ وطر رپ بتکم ںیم زپاھےن فاولں ےک اپس
وہات ےہ وت ںیم ےن انس ہک ارعایب افر بس ولگ ہہک رےہ ےھت ال َّط ْی ََ ِت َّب َة ال َّط ْی ََ ِت َّب َة ال َّط ْی ََ ِت َّب َة ریمے فادل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےک رقبی ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اپؤں ڑکپ رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ربمغیپ وہےن اک ارقار ایک افر رہھٹے
رےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ابںیت ینس۔ اس ےک دعب اہک ہک ںیم شیج رشعاؿ ںیم رشکی راہ وہں (انب اینثمل ےن شیج
غاؿ اہک ےہ) فاہں اطرؼ نب ارملعق ےن اہک وکؿ ےہ وج ےھجم اس ےک دبہل ںیم اکی زینہ د ات ےہ؟ ںیم ےن وپاھچ سک زیچ ےک دبہل
ںیم؟اسےناہکاسےکدبہلںیمہکوجیھبریمییلہپیٹیبوہیگ ںیماساکاکنحاسےکاسھترکدفںاگسپںیمےناانپزینہاسوک
ددیایافرالچایگبجےھجمولعمؾوہاہکاسےکیٹیبدیپاوہیئےہافرابفہوجاؿوہیئگےہوتںیماسےکاپساچنہپافراسےساہکہک
ابریمیویبیریمےوحاہلرکوتاسےنمسقاھکرکاہکہکںیمےھجتاینپ یٹیبرہسگہندفںاگبجکتہکوتاساکاینرہمرقمرہنرکے

اموسااسےکوجریمےافراسےکدرایمؿےطوہاکچےہ(ینعیاکی زینہ)ںیمےنیھب مسقاھکیلہکوجںیمدےاکچ وہںاس ےک
العفہافرھچکہندفںاگ(ہینسرک)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچاب اسیک رمع ایکوہیگ؟ریمےفادلےناہکابفہوبڑیھ
وہیکچ ےہآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایاس وکوھچڑدے ںیمہی نسرکربھگاایگ افرںیم ےنآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسیک
رطػداھکیبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریماہیاحؽداھکیوترفامایہنوتانگہاگروہاگافرہنریتااسیھتاوبداؤدےتہکںیہہکریتق
ےکینعمڑباھےپےکںیہ
رافی  :نسحنبیلع،دمحمنبینثم،سیدینباہرفؿ،دبعاہللنبسیدینبمسقم،رضحتاسرہتنبمسقمریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ےچبیکدیپاشےسےلہپیہاساکاکنحرکدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟحً ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،ابزاہی ،٥اب٣ ٩یسہ

س َة أَ ََّ ٪خا ََ ٟت ُط أَ ِخب َ َر ِت ُط ًَ ٔ ٩ا َِ ٣زأَة ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُِ ٣َ ٩ی َ َ
َٗاَِ ٟت ه ٔ َی َُ ٣ؼ َّس َٗ ٍْ ا َِ ٣زأَةُ ٔػ ِس َٕٗ ٚاَِ ٟت بَ ِی َ٨ا أَبٔی ِٔی َُزَاة ٕ ِٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یٍٔ إٔذِ َر ُٔ ٣ـوا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣َ ١یُ ٌِ ٔلیىٔي َن ٌَِِ ٠یطٔ َوأُُ ٜٔ ِ ٧ح ُط
َ
ُک ٗٔؼَّ ٍَ ا َِ٘ ٟتٔير ٔ
َُک ِ َ ٧ح َو ُظ َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
أَ َّو َ ٢ب ٔ ِٕ ٨ت تُو َُ ٟس لٔی َٓ َد َ ٍَ ٠أَبٔی َن ٌَِِ ٠یطٔ َٓأ َِ٘ ٟاص َُ٤ا إَِٔ ٟیطٔ ٓ َُوَ ٔ ٟس ِت َُ ٟط َجارٔ َی ٍْ ٓ ََب َِ َِ ٠ت َوذ َ َ

ادمحنباصحل،دبعارلزاؼ،انبرججی،اربامیہ،انبرسیمہرفاتی ےہہکزامہناجتیلہںیمریمےفادلاکیگنجںیمرشکیوہےئ
(بجرگیمیکدشتےس)ولوگںےکاپؤںےنلجےگلوت اکیصخشوبالوکؿےہوجےھجم وجےتدے ںیماس ےسیلہپ یٹیباکاکنحرک
دفںاگہینسرکریمےفادلےناےنپوجےتااتررکاسوکدےدےیئرھپاسےکاہیںڑلیکدیپاوہیئافروجاؿوہیئگرافیےناس
ےکدعبفیہہصقایبؿایکوجافرپسگرارگماسںیمڑلیکےکوبڑاھوہےناکذرکںیہنےہ۔
رافی  :ادمحنباصحل،دبعارلزاؼ،انبرججی،اربامیہ،انبرسیمہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہماکایبؿ
ابب  :اکنحاکایبؿ
رہماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤سً ،بساٌٟزیز٣ ،ح٤سب ٩یزیس ب ٩ہاز٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہی ،٥حرضت ابوس٤٠ہ رضي اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔی
َ
ْش َة أُوٗ ٔ َّی ٍّ َوٌّ َ ٧ع َٓ ُُِ٘ ٠ت
َسَٗ ٍَ ٤ََ ٠ا ََ ٢سأ ُِ ٟت ًَائٔظَ ٍَ َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا ًَ َِ ٩ػ َسا ٔ ٚأ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ٟت ث ٔ َِ ٨تا ًَ ِ َ

ٕ أُوٗ ٔ َّی ٍٕ
َو َ٣ا ٌّ َ ٧ع َٗاَِ ٟت ن ِٔؼ ُ

دبع اہلل نب دمحم ،دبعازعلسی ،دمحمنب سیدی نب اہد ،دمحم نب اربامیہ ،رضحت اوبہملس ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت
اعہشئریضاہللاہنعےسوپاھچہکیبنیلصاہللہیلع فآہلفملساکرہمانتکاھت؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایابرہافہیقافراکیشن
ںیمےنوپاھچشنایکوہاتےہوترفامایآداھافہیق
رافی  :دبعاہللنبدمحم،دبعازعلسی،دمحمنبسیدینباہد،دمحمنباربامیہ،رضحتاوبہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
رہماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ٣ :ح٤س بً ٩بیس ،ح٤از ،ب ٩زیس ،ایوب٣ ،ح٤س ،حرضت ابواٌٟحٔاء سِ٠م رضي اہلل ً٨ہ

َِم َٗا ََ ٢خ َلب َ َ٨ا ًُ َ٤زُ َرح َُٔ ٤ط اہللُ
اٟشِّ ٔ ٠
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔی ا ِِ ٌَ ٟحَٔا ٔ
ئ ُّ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ا ٪أَ ِو ََل ُ ٥ِ ٛب ٔ َضا أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ
َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََل ََل ُت َِاُٟوا بٔ ُؼ ُس ٔ ٚاَ ٨ِّ ٟشا ٔ
اٟسَ ِ ٧یا أَ ِو َت ِ٘ َوی ً ٔ َِ ٨س اہللٔ ََ َ َٟ
رک َِٔ ٍّ ٣ی ُّ
ئ ََّٓٔ َّ ٧ضا َِ ٟو کَاِ َ ٧ت َُ ِ ٣

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا أَ ِػ َس ََ ٚر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٣زأَ ّة ٔ ٩ِ ٣ن َٔشائٔطٔ َو ََل أ ُ ِػ ٔس َٗ ِت ا َِ ٣زأَ ْة ٔ ٩ِ ٣بَ َ٨اتٔطٔ أَ ِٛثَرَ ٔ ٩ِ ٣ث ٔ ِِ َ ً٨ي
ْش َة أُوٗ ٔ َّی ٍّ
ًَ ِ َ

دمحمنبدیبع،امحد،نبزدی،اویب،دمحم،رضحتاوباافجعلءیملسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحترمعریضاہللہنعےنامہرے
اسےنم ہبطخ دای افر رفامای ربخدار وعروتں ےک اھبری رھب مک رہم تم رہھٹاؤ ویکہکن ارگ ہی زیچ دانی ںیم زبریگ افر اہلل ےک زندکی رپزیہ
اگری اک ببس وہیت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک زایدہ دقحار ےھت رگم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ابرہ افہیق ےس
زادئرہمہناینپیسکویبیاکابدناھافرہنیسکیٹیباک۔
رافی  :دمحمنبدیبع،امحد،نبزدی،اویب،دمحم،رضحتاوباافجعلءیملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
رہماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 339

راوی  :ححاد ب ٩ابی یٌ٘وبٌ٣ ،لی ب٨٣ ٩ؼور ،اب٣ ٩بارک٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،حرضت ا ٦حبیبہ رضي اہلل ً٨ہا

َّ
َّ
رع َو َة
َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ ُ ٩أَبٔی َی ٌِ ُ٘ َ
وب اٟث َ٘ف ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣لی بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َح َّسث َ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
ق ا َِ ٟح َبظَ ٍٔ َٓزَ َّو َج َضا اَ ٨َّ ٟحاش ُّٔي أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
یب ٍَ أََ َّ ٧ضا کَاِ َ ٧ت َت ِح َت ًُب َ ِی ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ج ِح ٕع ٓ َََ ٤
ات بٔأ َ ِر ٔ
ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦حب ٔ َ
آَل ٕ
َش ِحبٔی َ ١ابِ َٔ ٩ح َش ََٗ ٍَ ٨ا َ ٢أَبُو
َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ َِ ٣ض َز َصا ًَ ُِ ٨ط أَ ِر َب ٌَ ٍَ َ
ٖ َو َب ٌَ َث ب ٔ َضا إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ُ ٍَ ٣َ ٥َ ٠
َزا ُوز َح َش َ ٍُ ٨ه ٔ َی أ ُ ُّ٣طُ

اجحج نب ایب وقعیب ،معلی نب وصنمر ،انب ابمرک ،رمعم ،زرہی ،رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع ےس ربفاتی ےہ ہک فہ دیبع اہلل نب
شحےکاکنحںیم ںیھتدیبع اہللاککلمہشبحںیمااقتنؽوہایگوتاجنیش(اشہہشبح)ےن اؿاکاکنحروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےسرک دای افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرطػ ےس اچرسہاردرمہرہمرقمرایکافر اؿوکہنسحےک ےٹیبرشلیجےکاسھتروسؽ

اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسجیھبدایاوبداؤدےناہکہنسحرشلیجیکامںاکانؾےہ۔
رافی  :اجحجنبایبوقعیب،معلینبوصنمر،انبابمرک،رمعم،زرہی،رضحتاؾہبیبحریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
رہماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 340

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ٥ب ٩بزیًٍ ،لی ب ٩حش ٩ب ٩ط٘ی ،ٙحرضت زہزی رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات ٔٔ ٥بِ ٔ ٩بَز ٔ ٕ
ی ٩ِ ًَ ٙابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ َّ٪
یٍ َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ

اَ ٩ِ ٣ٔ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َػ َسا ٔ ٚأَ ِر َب ٌَ ٍٔ آَلَ ٔ
ٖ ز ٔ ِر َص َٕ ٥و ََ ٛت َب
یب ٍَ ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی ُسٔ َِی َ
اَ ٨َّ ٟحا ٔش َّي َز َّو َد أَُ َّ٦حب ٔ َ
َ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ب ٔ َ١
ب ٔ َذَ ٔ ٟ
دمحمنباحمتنبزبعی،یلعنبنسحنب،قیق،رضحتزرہیریضاہللہنعےسرفاتی ےہہکاجنیشےناؾہبیبح ریضاہللاہنعتنب
ایبایفسؿاکاکنحروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھترکدایافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاجبنےساچرسہاردرمہرقمر

رکےکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسید رکاجیھبسپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکوبقؽرفامایل۔
رافی  :دمحمنباحمتنبزبعی،یلعنبنسحنب،قیق،رضحتزرہیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مکےسمکرہماکایبؿ
ابب  :اکنحاکایبؿ
مکےسمکرہماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 341

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤از ،ثابت ،ح٤یس ،حرضت ا٧ص رضي اہلل ً٨ہ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی َوحُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ًَ ِب َس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َِ ًَ ٩و ٕ
ْفا َٕ٘ َٓ ٪ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣َ ٥َ ٠ض َی َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َتزَ َّو ِج ُت ا َِ ٣زأَ ّة
ٖ َو ًََِ ٠یطٔ َر ِز َُ َز ًِ َ َ

َٗا َ٣َ ٢ا أَ ِػ َس ِٗ َت َضا َٗا ََ ٢و ِز ََ َ ٧ ٪واة ٕ ٔ ٩ِ ٣ذَصَبٕ َٗا َ ٢أَ ِوَ ٥ِ ٔ ٟوَِ ٟو بٔظَ اة ٕ

ومیسنباامسلیع،امحد،اثتب،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےندبعارلنمح
نب وعػ وک داھکی اس اح ؽ ںیمہک اؿ ےک ڑپکے رپ زرفعاؿ اک اشنؿ اھت آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن وپاھچ ایک ابت ےہ؟ اںوہں
ےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمےناکیوعرتےساکنحایکےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندرایتفرفامایہکرہم
ایکرقمرایکےہ؟اںوہںےناہکاکیوناةفزؿوسانآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایفہمیلرکارگہچاکیرکبیوہ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اثتب،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
مکےسمکرہماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 342

٣وسي ب٣ ٩ش ،٥٠ب ٩رو٣ا ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضي اہلل ً٨ہ
راوی  :اسح ٙب ٩جبرئی ،١یزیسٰ ،

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ٔ٩
وسي بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ُٔ ٩رو ََ ٣
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُٔ ٩جب ِ َرائ ٔی َ ١ا َِ ٟب ِِ َساز ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا َیزٔی ُس أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣

ًَ ِب ٔس اہللٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ًِ َلي ِٔی َػ َسا ٔ ٚا َِ ٣زأَة ٕ َٔ ٠ِ ٣ئ َِ َّٔ ٛیطٔ َسؤی ّ٘ا أَ ِو َت ِّ ٤زا َٓ َ٘ ِس ا ِس َت َح ََّٗ ١ا َ ٢أَب ُو
اػ َٕ ٩ِ ًَ ٥ػأ ٟحٔ
َزا ُوز َر َوا ُظ ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َِ ٣وُٗوّٓا َو َر َوا ُظ أَبُو ًَ ٔ
ٔی ًَ َِ ٩ػأ ٟحٔ بِ ُٔ ٩رو ََ ٣

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ن ِش َت ِ٤تٔ ٍُ بٔا ِِ ُ٘ ٟب َـ ٍٔ َّٔ ٩ِ ٣
اٟل ٌَأ ٦
بِ ُٔ ٩رو ََ ٣
اػ ٕ٥
ًَل َی ٌَِ ٣ى َي ا ِِ ٤ُ ٟت ٌَ ٍٔ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَل َی ٌَِ ٣ى َي أَبٔی ًَ ٔ

ااحسؼنبربجالیئ،سیدی،ومٰیسنبملسم،نبرفام ،اوبزج ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےنرفامای سجےنوعرت ےکرہم ںیم یھٹمرھب  ںوایوجھکرںی دںی اس ےنوعرتوک اےنپ افرپ الحؽرکایلاوبداؤد
رفامےت ںیہ ہک دبعارلنمح نب دہمی ےن وباہطس اصحل نب رفامؿ دنسب اوبازلج  ،رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس وموقاف رفاتی ایک ےہ
افر ایس رفاتی وک اوباعمص ےن دنسب اسحل نب رفامؿ وباہطس اوبازلج  ،رضحت اجرب ریض اہلل ہنع رموفاع رفاتی ایک ےہ ہک مہ زامہن
راستلںیماکییھٹماانجےکدبہلںیمہعتمرکےتیلےھتاوبداؤدےتہکںیہہکاسوکانبرجباےنیھبوباہطساوبازلج ،رضحتاجرب
ریضاہللہنعےسایسرطحرفاتیایکےہےسیجاوباعمصےسرمفیےہ
رافی  :اقحسنبربجلیئ،سیدی،ومٰیسنبملسم،نبرفام،اوبزج ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکاکؾایتنحمےکافرپاکنحرکےناکایبؿ
ابب  :اکنحاکایبؿ
یسکاکؾایتنحمےکافرپاکنحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 343

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا ،َٟابوحاز ٦ب ٩زی٨ار حرضت سہ ١ب ٩سٌس اٟشاًسی

َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأَبٔی َحازٔٔ ٦بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َّ
اٟشأًس ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ َٓ َ٘ا َِ ٣ت ٗ ٔ َیا ّ٣ا كَو ٔ ّیَل َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُج َْ٘ َٓ ١ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ
َجائ َ ِت ُط ا َِ ٣زأَ ْة َٓ َ٘اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنٔيی َٗ ِس َو َص ِب ُت َن ِٔ ٔسي ََ ٟ
ََ ب ٔ َضا َحا َج ٍْ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َِ ٨ِ ٔ ً ١س َک َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ ُت ِؼ ٔسٗ َُضا إٔیَّا ُظ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا
یضا إ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪یََ ٟ ٩ِ ُٜ
َز ِّو ِجَ ٔ ٨

ََ َٓا َِ ٟتِ ٔ٤ص
َ إ ٔ ِ ٪أَ ًِ َل ِی َت َضا إ ٔ َز َار َک َجَِ ٠ش َت َو ََل إ ٔ َز َار َ ٟ
ً ٔ ِ٨سٔی إ ٔ ََّل إ ٔ َزارٔی َص َذا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَٔ َّ ٧
َط ِیئّا َٗا ََ ٢لَ أَ ٔج ُس َط ِیئّا َٗا ََٓ ٢ا َِ ٟتِ ٔ٤ص َوَِ ٟو َخا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣حسٔی ٕس َٓا َِ ٟت ََ ٤ص ََٓ ٥َِ ٠یحٔ ِس َط ِیئّا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

َقآ َٔ ٪ط ِی ْئ َٗا ََ ٢ن ٌَ ُِ ٥س َورةُ ََ ٛذا َو ُس َورةُ ََ ٛذا ُ ٔ ٟش َو ٕر َس َّ٤ا َصا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ض َِ ٌَ ٣َ ١
َ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ

َقآ ٔ٪
ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س َز َّو ِج ُت ََ ٜضا ب ٔ َ٤ا ََ ٌَ ٣
َ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ

یبنعق ،امکل ،اوباحزؾ نب دانیر رضحت لہس نب دعس ااسلدعی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی
وعرتآیئاس ےنرعضایک ایروسؽہلل۔ںیمےناینپاجؿآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسوکشخبدی(ینعیںیمرہم ےکریغبآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےساکنحرپایتروہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملساخومشرےہ)فہ(وجابےکاراظترںیم)تہبدریکتڑھکی
ریہ۔ رھپ اکی صخش ڑھکا وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس یک رضفرت
ںیہن ےہ وت اس ےس ریما اکنح رکادےئجی آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےندرایتف رفامای ایک ریتے اپس اس وک رہم ںیم دےنی ےک ےیل
ھچکےہ؟اسےن اہکریمےاپساسازار(یگنل)ےکوسا ھچکںیہن(وجںیمےنہپ وہےئ وہں)آپ یلصاہللہیلع فآہلفملس ےنرفامای
ارگ وت اس وک اینپ یگنل ددیے اگ وت ایک وت اگنن اھٹیب رےہ اگ؟ اج وکیئزیچ ڈوھڈن ال۔ فہ وبال ریمے اپس ھچک ںیہن ےہ آپ یلص اہللہیلع فآہل
فملس ےن رفامای اج ڈوھڈن ارگہچ ولےہیک اکی اوگنیھٹ یہ ویکں ہن وہ۔اس ےن ڈوھڈنا رگماس وک ھچک ہن الم۔ وت روسؽ یلصاہلل ہیلعفآہل
فملس ےن اس ےس وپاھچ ایک ےھجت رقآؿ اک ھچک ہصح اید ےہ؟ اس ےن اہک اہں  ھج وک الفں الفں وسرت اید ےہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایںیمےناسرقآؿےکببسوجوک وکایدےہریتااکنحاسوعرتےسرکدای۔
رافی  :یبنعق،امکل،اوباحزؾنبدانیررضحتلہسنبدعسااسلدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
یسکاکؾایتنحمےکافرپاکنحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 344

راوی  :اح٤س ب ٩حٔؽ بً ٩بساہلل ،ابً ٩بساہلل ،ابزاہی ،٥كحا ،٪ححاد ب ٩ححاد ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟححَّا ٔد بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َّحا ٔد
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَىٔي أَبٔی َحٔ ُِؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَىٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩كَ ِض ََ ٤
ُک ِاْل ٔ َز َار َوا َِ ٟدا َت ََ٘ َٓ ٥ا َ٣َ ٢ا َت ِحٔ َُى ٔ٩ِ ٣
ا َِ ٟباصٔل ٔ ِّی ًَ ِِٔ ً ٩ش َٕ ًَ ٩ِ ًَ ١لا ٔ
ئ بِ ٔ ٩أَبٔی َربَا ٕح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ِ َ ٧ح َو َص ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ٍٔ َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َ
ْٔش َ
یضا َٗا ََ ٤ِ ٠ِّ ٌََ ٓ ٥ِ ُ٘ َٓ ٢ضا ً ِ ٔ
ی ٩آ َی ٍّ َوه ٔ َی ا َِ ٣زأَتُ َ
َقة ٔأَ ِو َّأًٟي َتَ ٔ ٠
ا ِِ ُ ٟ
َقآ َٔٗ ٪ا َُ ٢س َور َة ا َِ ٟب َ َ
ادمح نب صفح نب دبع اہلل ،انب دبع اہلل ،اربامیہ ،احطؿ ،اجحج نب اجحج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس یھب ایس رطح اک ہصق
زموکرےہنکیلاسںیمازارافراوگنیھٹاکذرکںیہنےہہکلباسںیمہیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسصخشےسوپاھچ

ہکےھجتانتکرقآؿایدےہ؟اسےناہکوسرہارقبلہایوجاسےسلصتمےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاجاسوکسیبآںیتی
اھکسدےافرابہیریتیویبیےہ۔
رافی  :ادمحنبصفحنبدبعاہلل،انبدبعاہلل،اربامیہ،احطؿ،اجحجنباجحج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
یسکاکؾایتنحمےکافرپاکنحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 345

راوی  :ہارو ٪ب ٩زیس ب ٩ابی زرٗا٣ ،ح٤س ب ٩راطس ،حرضت ٜ٣حو٢

ا٪
ارو ُ ٪بِ َُ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی اٟزَّ ِر َٗا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا صَ ُ
ئ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩را ٔط ٕس ًَ ُِ ِٜ٣َ ٩حو ِٕ َ ٧ ٢ح َو َخبَر ٔ َس ِض َٕٗ ١ا ََ ٢وک َ َ
َ ْٔلَ َح ٕس َب ٌِ َس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
وَ ٢ی ُ٘و َُِ ٟ ٢ی َص ذََ ٔ ٟ
َُ ِٜ٣ح ْ
اہرفؿنبزدینبایبزراق،دمحمنبرادش،رضحتوحکمؽےسیھبرضحتلہسیکرطحرمفیےہوحکمؽاہکرکےتےھتہکروسؽیلص
اہللہیلعفآہلفملسےکدعبابیسکےکےیلہی(ینعیرہمےکریغباکنح)اجزئںیہنےہ۔
رافی  :اہرفؿنبزدینبایبزراق،دمحمنبرادش،رضحتوحکمؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشرہمیکنییعتےکریغباکنحرکےافررھپرماجےئوتاساکرہمایکوہاگ
ابب  :اکنحاکایبؿ
وجصخشرہمیکنییعتےکریغباکنحرکےافررھپرماجےئوتاساکرہمایکوہاگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 346

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہً ،بساٟزح ،٩٤ب٣ ٩ہسی ،سٔیاَ ،٪فاض ،طٌيي٣ ،سو ،ٚحرضت ًبساہلل رضي اہلل ً٨ہ

َّ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
سو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚب ٔس
َفا ٕ
ٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ض ًَ ِ ٩اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
اَ ٔ ٩ِ ًَ ٪
ْف ِق ََ ٟضا اٟؼَّ َس َاَ٘ َٓ ٚا َََ ٟ ٢ضا اٟؼَّ َس ُا ٚکَا َّٔ ٣ل َو ًََِ ٠ی َضا ا َِّٔ ٌٟسةُ
اہللٔ ِٔی َر ُج َٕ ١تزَ َّو َد ا َِ ٣زأَ ّة ٓ َََ ٤
ات ًَ َِ ٨ضا َوَ ٥َِ ٟی ِس ُخ ِ ١ب ٔ َضا َوَ ٥َِ ٟی ِ ٔ

َوََ ٟضا ا ِٔ٤ٟي َر ُ
 ١بِ ُٔ ٩س َ٨ا َٕ ٪سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضي بٔطٔ ِٔی ب ٔ ِز َو ََ ب ٔ ِ٨تٔ َوا ٔط ٕٙ
اث َٓ َ٘ا َُ ٔ ٌِ٘ ٣َ ٢

امثعؿ نب ایب ہبیش ،دبعارلنمح ،نب دہمی ،ایفسؿ ،رفاس ،یبعش ،رسمفؼ ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی
صخش ےن اکی وعرت ےک اسھت اکنح ایک افر رم ایگ۔ اس ےن ہن اس وعرت ےک اسھت تبحص یک افر ہن اس اک رہم رھٹاای وت رضحت
دبعاہللریضاہلل ہنعےن اہکاسوعرتوکوپرا رہمےلم اگاسرپدعت الزؾےہ افر وشرہ ےک امؽںیم ہصح اپےئ یگ۔لقعم نب انسؿ
ےناہکہکںیمےنانسےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیھبربفعتنبفاقشےکاعمہلمںیمااسییہہلصیفرفامایاھت۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دبعارلنمح،نبدہمی،ایفسؿ،رفاس،یبعش،رسمفؼ،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وجصخشرہمیکنییعتےکریغباکنحرکےافررھپرماجےئوتاساکرہمایکوہاگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 347

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،یزیس ب ٩ہارو ،٪اب٣ ٩ہسی ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ب ٩ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہ ،حرضت ًبساہلل

وَ ٪وابِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
اُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی٩ِ ًَ ٍَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ار َ
ًَ ِب ٔس اہللٔ َو َس َ
اِ ًُ ٚث َ٤ا ُِ ٣ٔ ٪ث َُ ٠ط
امثعؿنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،انبدہمی،ایفسؿ،وصنمرنباربامیہ،ہمقلع،رضحتدبعاہللےسیھبایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،انبدہمی،ایفسؿ،وصنمرنباربامیہ،ہمقلع،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وجصخشرہمیکنییعتےکریغباکنحرکےافررھپرماجےئوتاساکرہمایکوہاگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 348

راوی ً :بیساہلل ب٤ً ٩ز یزیس ،ب ٩زریٍ ،سٌیس ب ٩ابی رعوبہ ٗتازہ ،خَلض ،ابوحشا ،٪حرضت ًبساہلل بً ٩تبہ

اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس
رعوبَ ٍَ ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩خ ََٔل ٕ
ض َوأَبٔی َح َّش َ
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َ ُ

اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب ٍَ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕأَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕأتُ َٔی ِٔی َر ُج ٕ ١ب ٔ َض َذا ا َِ ٟدبَر ٔ َٗا ََٓ ٢ا ِخ َت َُٔ ٠وا إَِٔ ٟیطٔ َط ِض ّزا أَ ِو َٗا َ٣َ ٢زَّا ٕ
ت َٗا َ٢
َّٓٔنيی أَُٗو َُٔ ٓ ٢یضا إ ٔ َََّ ٟ ٪ضا َػ َساّٗا ََ ٛؼ َسا ٔ ٚن َٔشائ َٔضا ََل َو َِ ٛص َو ََل َط َل َم َوإ ٔ َََّ ٟ ٪ضا ا ِٔ٤ٟي َر َ
َ َػ َوا ّبا َٓ٩ِ ٔ٤
اث َو ًََِ ٠ی َضا ا َِّٔ ٌٟس ُة َّٓ ٔ َِ ٪ی ُ
اہللٔ َوإ ٔ ِ ٪یََ ٩ِ ُٜخ َلأ ّ َٓٔ٤ىِّي َو َّٔ ٩ِ ٣
اض ٔ ٩ِ ٣أَ ِط َح ٍَ ٓ ٔیض ٔ ِ ٥ا َِ ٟحزَّا ُح َوأَبُو ٔس َ٨ا َٕ٘ َٓ ٪اُٟوا یَا
اٟظ ِی َلا َٔ ٪واہللُ َو َر ُسوُٟطُ بَزٔی َئا َٔ َ٘ َٓ ٪اْ َ ٧ ٦

ابِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ِ َ ٧ح َُ ٩ن ِظ َض ُس أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ـاصَا ٓ ٔی َ٨ا ِٔی ب ٔ ِز َو ََ ب ٔ ِ٨تٔ َوا ٔط َٕ ٙوإ ٔ ََّ ٪ز ِو َج َضا ص ََٔل ُ ٢بِ ُ٩
ٔیسا ح ٔي َن َوآ َََ َٗ ٙـا ُؤ ُظ َٗ َـا َئ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َف ّحا َطس ّ
َُّ ٣ز َة اْلِ َ ِط َحع ٔ ُّی َ٤َ ٛا َٗ َـ ِی َت َٗا َٔ َ ٓ ٢
َْف َح ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َ َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

دیبع اہلل نب رمع سیدی ،نب زرعی ،دیعس نب ایب رعفہب اتقدہ ،الخس ،اوباسؿ ،رضحت دبعاہلل نب ہبتع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
دبعاہلل نب وعسمد ریض اہللہنع ےکاپس یھب ایسرطح اک اکیاعمہلم آای ولگ ہنیہم رھب کت االتخػ رکےت رےہ (افر یسک ہلصیف رپ
ںیہنےچنہپ)ایہیاہکہکہنیہمرھبںیمیئکرمہبتاالتخػایک(تہبوغرفرکفےکدعب)رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےناہکاس
اعمہلمںیمریمیہیراےئےہہکاسوعرتاکرہماثتبےہاسیجہکاس یکوقؾیکوعروتںاکوہارکاتےہہناسےسمکافرہناسےس
زایدہزینہیوعرتریماثیکیھبقحتسموہیگافردعتیھبسگارےیگارگریمیراےئدرتسےہوتاہللیکرطػےسےہافرارگ
اسںیم ھجےسوکیئوھبؽوچکوہیئگےہوتفہریمیافراطیشؿیکرطػےسےہاہللافراساک روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساس
 ءاےسربیںیہرھپہلیبقاعجشےکیئکولگڑھکےوہےئنجںیمرجاحافراوبایفسؿیھبےھتہیبسولگوبےلاےانبوعسمد
مہوگاہںیہہکربفعنفاقشےکاعمہلمںیمروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنااسییہرفامایاھتاسیجہکمتےنہلصیفایک۔ربفعن
فاقش ےک وشرہ اک انؾ الہؽ نبرمہ ایعجش اھت۔ دبعاہلل نبہبتع ےتہک ںیہہک دبعاہلل نب وعسمد ریض اہللہنع ہی نسرک دحیبوخش وہےئ
ہکاؿاکہلصیفروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکہلصیفےکاطم قوہایگ۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعسیدی،نبزرعی،دیعسنبایبرعفہباتقدہ،الخس،اوباسؿ،رضحتدبعاہللنبہبتع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وجصخشرہمیکنییعتےکریغباکنحرکےافررھپرماجےئوتاساکرہمایکوہاگ

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌي بٓ ٩ارض٤ً ،زو ب ٩خلاب٣ ،ح٤س ،ابواػبًّ ،بساٌٟزیز ب ٩یحٌي ٣ ،ح٤س ب ٩س٤٠ہ،
ابوًبساٟزحی ،٥حرضت ً٘بہ بً ٩ا٣ز رضي اہلل ً٨ہ

اب َٗا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِػ َب ّٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
ض اٟذُّ صِل ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َوًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ

یس ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی أُِ َ ٧ی َش ٍَ ًَ ِ٩
ا َِ ٟحزَر ُّٔی ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩یَ ِحٌَي أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟزح ٔٔیَ ٥خأٟسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی یَز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ًَ ِ٣َ ٩زِثَ ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب ٍَ بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٔ ٟ ٢ز ُج ٕ ١أَ َت ِزضَي أَ ِ٪
َیز ٔ َ

١
أ ُ َز ِّو َج َ
َ ُٓ ََلَٗ ٍَ َ ٧ا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥و َٗا َِ ٤َِ ٠ٟٔ ٢زأَة ٔ أَ َتزِ َؿي ِ َن أَ ِ ٪أ ُ َز ِّو َج َٔ ُٓ ََلّ٧ا َٗاَِ ٟت َن ٌَ َِٓ ٥زَ َّو َد أَ َح َسص َُ٤ا َػاح َٔب ُط ٓ ََس َخ َ ١ب ٔ َضا اَّ ٟز ُج ُ
اَ ٩ِ ٣َ ٪طض ٔ َس ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َی ٍَ َٟطُ َس ِض ْ ٥ب ٔ َد ِیب َ َر َٓ َ٤َّ ٠ا
َوَ ٥َِ ٟی ِ ٔ
اَ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٪طض ٔ َس ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َی ٍَ َوک َ َ
ْف ِق ََ ٟضا َػ َساّٗا َو ٥َِ ٟی ٌُِ ٔل َضا َط ِیئّا َوک َ َ

رض ِت ُط ا َِ ٟوَٓاةُ َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َّو َجىٔي ُٓ ََلَ ٍَ َ ٧و ٥َِ ٟأََفِ ٔ ِق ََ ٟضا َػ َساّٗا َو ٥َِ ٟأ ُ ًِ ٔل َضا َط ِیئّا َوإنٔيی
َح َ َ
أ ُ ِطض ٔ ُس ُ ٥ِ ٛأَنيی أَ ًِ َل ِیت َُضا َٔ ٩ِ ٣ػ َساٗ ٔ َضا َس ِض ِٔم ب ٔ َد ِیب َ َر َٓأ َ َخ َذ ِت َس ِض ّ٤ا ٓ ََبا ًَ ِت ُط بٔٔ٤ائ َ ٍٔ أَ َِٗ ٕٕ ٟا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو َزا َز ًُ َ٤زُ بِ ُ٩

ِس ُظ َو َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ا َِ ٟد َّل ٔ
اب َو َحسٔی ُثطُ أَ َت ُِّٔ ٥ی أَ َّو ٔ ٢ا َِ ٟحسٔیثٔ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خيِرُ اََ٨ِّ ٟاحٔ أَی َ ُ
وَ ٪ص َذا ا َِ ٟحس ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٔ ٟ ٥َ ٠رل ُج ٔ ١ث ُ ََّ ٥س َ
ٔیث ُ٠ِ ٣زَّٗا ْٔلَ َّ ٪اْلِ َ َِ ٣ز ًَل َی َُي ِر ٔ َص َذا
ا٨َ ٌِ ٣َ ٚا ُظ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز یُ َد ُ
اٖ أَ ِ ٪یََ ُٜ

دمحم نب ییحی نب افرس ،رمعف نب  ءاب ،دمحم ،اوباغبص ،دبعازعلسی نب ییحی ،دمحم نب ہملس ،اوبدبعارلمیح ،رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل
ہنع ےسرفاتیےہہکروسؽ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن اکیصخشےسوپاھچہک ایک وت الفںوعرتےساکنحرک ےن رپرایضےہ؟
اس ےن اہک اہں ںیم رایض وہں رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی وعرت ےس وپاھچ ہک ایک وت الفں صخش ےس اکنح رکےن رپ
رایضےہ؟اسےناہکاہںںیمرایضوہںاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفونںاکاکنحرکدای۔رھپاسصخشےناینپ
ویبیےستبحصیکنکیلاساک رہمرقمرہنایکافرہناسوکوکیئزیچدی۔فہصخشگنج دحہیبیںیمرشکیاھتافراساک ہصحربیخںیم
اتلکناھتبجفہصخشرمےناگلوتاسےناہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریمااکنحالفںوعرتےسایکاھتنکیلںیمےنہن
اساکرہمرقمرایکافرہناسوکوکیئزیچدیابںیممتوکوگاہانبرکاتہکوہںہک ںیمےناسوعرتوکاانپفہہصحددیایےہوجربیخےس
ےنلمفاالےہانچہچناسوعرت ےناس اکفہہصحےل رک اکی الھکدرمہ ںیمرففتخایک۔ اوبداؤد ےتہکںیہہکخیشرمعنب اباطخب ےن
آاغزدحثیںیمہیااضہفایکےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرتہبنیاکنحفہ ےہوجآاسؿوہزیناسیکرفاتیںیمہک
رلجیکاجبےئرلللجےہ رھپبسحاس قرفاتیایبؿیکاوبداؤد ےتہک ںیہہکاغساب ہی رفاتیقحلموہیئگویکہکن الصابتاس ےک
العفہےہ۔
رافی  :دمحم نب ییحی نب افرس ،رمعف نب  ءاب ،دمحم ،اوباغبص ،دبعازعلسی نب ییحی  ،دمحم نب ہملس ،اوبدبعارلمیح ،رضحت ہبقع نب اعرم
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبطخاکنحاکایبؿ
ابب  :اکنحاکایبؿ

ہبطخاکنحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير سٔیا ،٪ابواسح ،ٙابوًبیس ،حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی ًُب َ ِی َس َة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ِٔی ُخ ِل َب ٍٔ ا َِ ٟحا َج ٍٔ ِٔی

اََ٨ِّ ٟا ٔح َو َُي ِرٔظ ٔ

دمحم نب ،ریث ایفسؿ ،اوب ااحسؼ  ،اوبدیبع ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس ہبطخ احتج ینعی ہبطخ اکنح اس رطح رمفی
ےہ۔
رافی  :دمحمنب،ریثایفسؿ،اوباقحس،اوبدیبع،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ہبطخاکنحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٠مَي ،٪وٛیٍ ،ارسائی ،١ابواسح ،ٙابواحوؾ ،ابوًبیسہ ،حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز رضي اہلل ً٨ہ

ؾ َوأَبٔی ًُب َ ِی َس َة ًَ ِ٩
رسائ ٔی َ ٩ِ ًَ ١أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪اْلِ ََ ِ ٧بار ُّٔی ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
ْف ُظ َو َن ٌُوذُ بٔطٔ
ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا َ٨َ ٤َ ٠َّ ًَ ٢ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠خ ِل َب ٍَ ا َِ ٟحا َج ٍٔ أَ ِ ٪ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل َن ِش َتٌٔیُ٨طُ َو َن ِش َت ِِ ٔ ُ
َشورٔ أَ ِن ُٔ ٔش َ٨ا ََ ٩ِ ٣ی ِض ٔس اہللُ ٓ َََل ُٔ ٣ـ َُّ َٟ ١ط َو َ ٩ِ ٣ی ُِـَََ ٓ ١ِ ٔ ٠ل َصاز ٔ َی َُ ٟط َوأَ ِط َض ُس أَ َِ ٪لَ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّل اہللُ َوأَ ِط َض ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا
ُٔ ُ ٩ِ ٣
ی٩
اَِ ٠ًَ ٪یَ ٥ِ ُٜرٗٔی ّبا َیا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
ًَ ِب ُس ُظ َو َر ُسوُٟطُ َیا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
و ٪بٔطٔ َواْلِ َ ِر َح َا ٦إ ٔ َّ ٪اہللَ ک َ َ
ی ٩آ َُ٨٣وا َّات ُ٘وا اہللَ َّأ ٟذی َت َشائََ ُ٠
ٔیسا ی ُِؼٔ٠حِ َل٥ِ ُٜ
ی ٩آ َُ٨٣وا َّات ُ٘وا اہللَ َوُٗوُٟوا َٗ ِو َّل َسس ّ
و ٪یَا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
آ َُ٨٣وا َّات ُ٘وا اہللَ َح َُّ ٙت َ٘اتٔطٔ َو ََل َت ُ٤وتُ َّ٩إ ٔ ََّل َوأَْمُتْن ُِ ٣شَ ٤ُ ٔ ٠
ْف َل ٥ِ ُٜذُُ ٧وبََ ٥ِ ُٜو َ ٩ِ ٣یُ ٔل ٍِ اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط َٓ َ٘ ِس ٓ ََاز ٓ َِوزّ ا ًَو ّٔمَي َ ٥َِ ٟی ُ٘ َِ ٣ُ ١ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪أَ ِ٪
أَ ًِ َ٤ا َلَ ٥ِ ُٜو َی ِِ ٔ ِ

دمحمنبامیلسؿ،فعیک،ارسالیئ،اوبااحسؼ،اوباوحص،اوبدیبعہ،رضحتدبعاہللنب وعسمدریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکروسؽ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک احتج اک ہبطخ اھکسای الْحَمْ ُد ّللَِّ یَ ْش َت ِعت ُب ُة َفیَ ْشتَع ْفِرـُ َفیَع ُو ُذ ت ِة نِمْ ُُ
ف مُ ِص َّل لَ ُة
ّللَّ َ َ ا
شف ِر َأیْفُس َِباا نَمْ َت ْھ ِد ا ُ
ُ
ِ
ه ِد َق ة ف َأ ْشھَد َأؿ َ ال إ ة إ َّ ال ا َُّ ْش
َ
ع ُـ َف َروُسلُ ُة آرخ کت ینعی امتؾ وخویبں اک رسہمشچ اہلل یک ذات
نَم ی ُْصلِلْ َ َ ا
َف ْ
ف َ ا لَ ُ َ ُ ْ ِ لَ َ ِ
حُما َ ْ ُ
ّلل َف َأ ھ َُد َأ َّؿ ُ َ ّ ً
ابربتک ےہ مہ اس ےس دمد اچےتہ ںیہ افر اس ےس رفغمت ےک بلط اگر ںیہ افر اےنپ سفن یک ربا ںوں ےس ایس یک انپہ اچےتہ ںیہ

سجوکاہللےندیسیھراہداھکییئاسوکہاراہرکےنفاالوکیئںیہن۔ںیموگایہد اتوہںہکاہللےکوساوکیئوبعمدربقحںیہنافرںیم
وگایہ د ات وہں ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک دنبے افر روسؽ ںیہ اے اامیؿ فاولں اہلل ےس ڈرف سج ےک فہلیس ےس مت
ت
آسپ ںیم امےتگن وہ افر انوتں ےک وتڑےن ےس ڈرف ویکہکن اہلل مھااری رگناین رک راہ ےہ اے اامیؿ فاولں اہلل ےس ڈرف اسیج ہک اس ےس
ڈرےناکقحےہافرمتوکرہسگومتہنآےئرگماساحؽںیمہکمتاملسمؿوہاےاامیؿفاولںاہللےسڈرفافرااصنػیکابت وہک
ت
ت
فہ مھاارےامتؾاکومںوکدرتسرکدےاگافر مھاارےانگہاعمػرکدےاگ۔افرسجےناہللافراےکسروسؽیلصاہللہیلعفآہل
فملسیکااطتعیکالبہبشاسےنڑبیاکایمیباحلصیک۔دمحمنبامیلسؿےن(اینپرفاتیںیمادمحلےسےلہپ)ظفلاؿذرکںیہنایک۔
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،فعیک،ارسالیئ،اوباقحس،اوباوحص،اوبدیبعہ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ہبطخاکنحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 352

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،ابوًاػ٤ً ،٥زاٗ ،٪تازہً ،بسربہ ،ابوًیاق ،حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز رضي اہلل ً٨ہ

اػ َٕ ٥ح َّسث َ َ٨ا ً َِٔ ٤زا َُ َٗ ٩ِ ًَ ٪تا َز َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس َربِّطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ً َٔیاقٕ ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕأَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ

َُک ِ َ ٧ح َو ُظ َو َٗا ََ ٢ب ٌِ َس َٗ ِؤٟطٔ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ِر َس َُ ٠ط بٔا َِ ٟح َِّ ٙب ٔظي ّرا َؤ َ ٧ذی ّزا بَي ِ َن
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪إٔذَا َتظَ ض ََّس ذ َ َ
اٟشا ًٍَٔ َ ٩ِ ٣یُ ٔل ٍِ اہللَ َو َر ُسو َٟطُ َٓ َ٘ ِس َر َط َس َو ََ ٩ِ ٣ی ٌِ ٔؼض ٔ َ٤ا َُّٓٔ َّ ٧ط ََل َی ُ َّ
َی َس ِی َّ
رض اہللَ َط ِیئّا
رض إَٔل َنٔ َِش ُط َو ََل َی ُ ُّ
ُّ
دمحم نب اشبر ،اوباعمص ،رمعاؿ ،اتقدہ ،دبعرہب ،اوبایعض ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس بج ہبطخ زپےتھ وت رافی ےن اس ےک دعب فیہ ذرک ایک وج افرپ ذموکر وہا۔ نکیل فروسہل ےک دعب ہی ااضہف رکےت
ارہلسابقحلآرخکت ینعیاہلل ےناےنپروسؽوکقحےک اسھتوعبمثایکےہ(تنجیک) وخربخشیانسےنفاال انبرکافر(دفزخےس)
ڈراےنفاالانبرکسجےن اہللافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیکااطتعیکاسےندہاتیاپیئافرسجےنہنرفامینیکاس
ےناانپیہاصقنؿایکافرفہاہللاکھچکںیہناگبڑےکساگ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعمص،رمعاؿ،اتقدہ،دبعرہب،اوبایعض،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ہبطخاکنحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 353

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،بس ٢ب٣ ٩حبر ،طٌبہًَ ،لء ب ٩طٌیب ،اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥بىي س٠ی٥

ئ ابِ َ ٩أَخٔی ُط ٌَ ِیبٕ اٟزَّاز ِّٔی ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا بَ َس ُ ٢بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟحبَّر ٔأَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
إٔبِ َزاص َٔیَ ٩ِ ًَ ٥ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔي ُسَِ ٠ی َٕٗ ٥ا ََ ٢خ َل ِب ُت إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ َ٣ا َ ٍَ ٣ب ٔ َِ ٨ت ًَ ِب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َٓأََ َِٜ٧حىٔي ٔ٩ِ ٣

َُي ِر ٔأَ ِ ٪یَ َتظَ ض ََّس

دمحم نب اشبر ،دبؽ نب حم ،ہبعش ،العء نب بیعش ،اامسلیع نب اربامیہ ،ینب میلس ےک اکی صخش ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن آانجنب
یلصاہللہیلعفآہلفملس یکوھپیھپ)اامہمتنبدبعابلطملےساکنحاکاغیپؾدایسپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریمااؿےساکنح
رکدایریغبہبطخزپےھ
رافی  :دمحمنباشبر،دبؽنبحم،ہبعش،العءنببیعش،اامسلیعنباربامیہ،ینبمیلس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انابغلڑلیکاکاکنحاجزئےہ
ابب  :اکنحاکایبؿ
انابغلڑلیکاکاکنحاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 354

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩رحب ،ابوکا ،١٣ح٤از ،ب ٩زیس ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَب ٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت َتزَ َّو َجىٔي
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َوأَبُو کَا َٔ َٗ ١ٕ ٣اَل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا ب ٔ ُِ ٨ت َس ِب ٍٕ َٗا َُ ٢سََ ِ ٠مَي ُ ٪أَ ِو س ٕٓٔت َو َز َخ َ ١بٔی َوأََ٧ا ب ٔ ُِ ٨ت تٔ ِش ٍٕ
امیلسؿ نب رحب ،اوباکلم ،امحد ،نب زدی ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےن ھجےساکنحایکاسفتقریمیرمعاستاسؽیکیھت(افرامیلسؿیکرفاتیےکاطم قھچاسؽیکیھت
رافی  :امیلسؿنبرحب،اوباکلم،امحد،نبزدی،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابرکہوعرتےساکنحرکےوتاسےکاپسےنتکدؿرےہ
ابب  :اکنحاکایبؿ
ابرکہوعرتےساکنحرکےوتاسےکاپسےنتکدؿرےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 355

راوی  :زہير ب ٩رحب ،یحٌي  ،سٔیا٣ ،٪ح٤س ب ٩ابی برکً ،بسا ،َ٠٤ٟب ٩ابی برک ،حرضت ا ٦س٤٠ہ رضي اہلل ً٨ہا

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َح َّسثَ َ٨ا ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦س ٍَ ٤ََ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا َتزَ َّو َد أَُ َّ٦س ٍَ ٤ََ ٠أَ َٗ َاَ ٨ِ ٔ ً ٦س َصا ثَ ََلثّا ث ُ ََّٗ ٥ا ََِ ٟ ٢ی َص ب ٔ َٔ ًَل َی أَ ِصَٔ ٔ ٠

ا ٪إ ٔ ِٔ ٪طئِتٔ َسب ٌَِّ ُت َ ََٔ ٟوإ ٔ َِ ٪سب ٌَِّ ُت َ ََٔ ٟسب ٌَِّ ُت َ ٔ ٨ٟٔشائٔی
َص َو ْ
زریہ نب رحب ،ییحی ،ایفسؿ ،دمحم نب ایب رکب ،دبعاکلمل ،نب ایب رکب ،رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ فہ رفامیت ںیہ ہک
بجروسؽ اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےساکنحایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساؿےکاپسنیتراترےہرھپآپیلص
ت
ت
ت
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مھاارے اپس ریما رانہ نیت یہ رات اک ےہ افر اس ںیم مھاارے ای مھاارے ہلیبق یک روسایئ یک وکیئ
ت
ابت ںیہن ےہ ارگ مت اچوہ وت ںیم مھاارے اپس است رات کت رہ اتکس وہں رگم اس وصرت ںیم دفرسی ویبویں ےک اپس یھباست
راںیتسگارفںاگ(ویکہکنویبویںےکدرایمؿدعؽرضفریےہ)
رافی  :زریہنبرحب،ییحی،ایفسؿ،دمحمنبایبرکب،دبعاکلمل،نبایبرکب،رضحتاؾہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ابرکہوعرتےساکنحرکےوتاسےکاپسےنتکدؿرےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 356

راوی  :وہب ب ٩ب٘یہً ،ث٤ا ،٪ب ٩ابی طیبہ ،ہظی ،٥ح٤یس ،ا٧ص ب٣ ٩ا َٟرضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی ٍَ َو ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ ًَ ِ ٩صُظَ ِی ُٕ ٩ِ ًَ ٥ح َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا َ٤َّ َٟ ٢ا أَ َخ َذ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ٔٔ َّی ٍَ أَ َٗ َاَ ٨ِ ٔ ً ٦سصَا ث َ ََلثّا َزا َز ًُ ِث َ٤ا َُ ٪وکَاِ َ ٧ت ثَ ِّی ّبا و َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي صُظَ ِی ْ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ُح َِ ٤ی ْس أَ ِخب َ َرَ٧ا أَْ َ ٧ص

فبہ نبہیقب،امثعؿ ،نبایب ہبیش،میشہ،دیمح،اسن نب امکلریضاہللہنعےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن

بجہیفصریضاہلل اہنعےکاسھتاکن حایکوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس نیتراتاؿ ےکاپس رےہ امثعؿ ےناینپ رفاتیںیم ہی
ااضہفایکہکفہہبیثںیھت۔
رافی  :فبہنبہیقب،امثعؿ،نبایبہبیش،میشہ،دیمح،اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ابرکہوعرتےساکنحرکےوتاسےکاپسےنتکدؿرےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 357

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،ہظی ،٥اسٌ٤ی ،١ب٠ً ٩یہ ،خاٟس ،ابوَٗلبہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩ا َٟرضي اہلل ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَب ٔی ٗ ٔ ََلبَ ٍَ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إَ ٔ ٟ
 ١ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی ٍَ ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی َْ ٥وإ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
اٟثی ِّٔب أَ َٗاَ ٨ِ ٔ ً ٦سصَا َس ِب ٌّا َوإٔذَا َتزَ َّو َد َّ
َٗا َ ٢إٔذَا َتزَ َّو َد ا ِٟب ٔ ِرک ًَل َی َّ
اٟثی َِّب أَ َٗ َاَ ٨ِ ٔ ً ٦سصَا ث َ ََلثّا َوَِ ٟو ُُِٗ ٠ت إُٔ َّ ٧ط َر َٓ ٌَطُ ََ ٟؼ َسٗ ُِت
َ
َ
َ
اٟش ََّ َٛ ٍُ ٨ذَ ٔ ٟ
َو َل ُٔ ٨َّ ٜط َٗا َُّ ٢
امثعؿ نب ایب ہبیش ،میشہ ،اامسلیع ،نب ہیلع ،اخدل ،اوبالقہب ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہبیث وعرت ےک
اکنح ںیم وہےت وہےئ ارگوکیئصخش ابرکہ وعرت ےس اکنحرکے وت فہاس ےک اپس است راتکت رےہ افر بجہبیث رپہبیث ےس
اکنحرکےوتاسےکاپسنیتراترےہ(اسےکدعببسےکاپسرباربراہرکے)رافیےناہکارگںیمہیوہکںہکاسےناس
دحثیوکرموفعایکوتچسےہرگماںوہںےناہکہی تنےہ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،میشہ،الیعمس،نبہیلع،اخدل،اوبالقہب،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجوکیئصخشیسکوعرتےساکنحرکےوتتبحصرکےنےسےلہپاسوکھچکہنھچکرضفردے
ابب  :اکنحاکایبؿ
بجوکیئصخشیسکوعرتےساکنحرکےوتتبحصرکےنےسےلہپاسوکھچکہنھچکرضفردے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 358

راوی  :اسح ٙب ٩اسٌ٤یً ،١بسہ ،سٌیس ،ایوبً ،رک٣ہ ،ابً ٩باض

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََّ ١
ض َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َتزَ َّو َد
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
اٟلا ََ٘ ٟان ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب َسةُ َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
ٔیس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

َ ا ُِ ٟح َلَّ ٔ٤ی ٍُ
ًَل ٔ ٌّی َٓاك ََٔٗ ٍَ ٤ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًِ ٔل َضا َط ِیئّا َٗا َ٣َ ٢ا ً ٔ ِ٨سٔی َط ِی ْئ َٗا َ ٢أَیِ َ ٩ز ٔ ِر ًُ َ
ااحسؼ نب اامسلیع ،دبعہ ،دیعس ،اویب ،رکعہم ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک بج رضحت یلع ےن افہمط ےس اکنح ایک وت روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتیلعےس اہکہکافہمطوکھچکدفرضحتیلعےناہکہکریمےاپسوتھچکںیہنےہآپیلصاہللہیلع
تم خط
م
فآہلفملسےندرایتفرفامای ھااری یذرہاہکںیئگ؟
رافی  :اقحسنبالیعمس،دبعہ،دیعس،اویب،رکعہم،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
بجوکیئصخشیسکوعرتےساکنحرکےوتتبحصرکےنےسےلہپاسوکھچکہنھچکرضفردے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 359

راوی ٛ :ثير بً ٩بیس ،ابوحیوة ،طٌیب ،ب ٩ابی ح٤زہُ ،یَل ٪ب ٩ا٧ص

َح َّسثَ َ٨ا َٛثٔيرُ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس ا ِٔ ٟح ِٔ ٤ص ُّي َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َح ِی َو َة ًَ ُِ ٩ط ٌَ ِیبٕ َی ٌِىٔي ابِ َ ٩أَبٔی َح ِ٤زَ َة َح َّسثَىٔي ُ َِی ََل ُ ٪بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص َح َّسثَىٔي َُ ٣ح َُّ ٤س
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًَّّ ٔ ٠ًَ ٪یا َ٤َّ ٟا َتزَ َّو َد َٓاك َٔ ٍَ ٤ب ٔ َِ ٨ت َر ُسو ٔ٢
اَ ٩ِ ًَ ٪ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َح ٔ
بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ثَ ِوبَ َ

اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ َرا َز أَ َِ ٪ی ِس ُخ َ ١ب ٔ َضا ٓ ََُ ٌَ ٨َ ٤ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّي ی ٌُِ ٔل َی َضا َط ِیئّا َٓ َ٘ا ََ ٢یا
َ َٓأ َ ًِ َلا َصا ز ٔ ِر ًَ ُط ث ُ ََّ ٥ز َخ َ ١ب ٔ َضا
َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٟی َص لٔی َط ِی ْئ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًِ ٔل َضا ز ٔ ِر ًَ َ
،ریثنبدیبع،اوبویحة،بیعش،نبایبزمحہ،الیغؿنباسن،آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکااحصبںیمےساکیصخشےسرفاتی
ےہ ہک رضحت یلع ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اصزبحادی افہمط ےس اکنح ایک بج رضحت یلع ےن رضحت افہمط ےک
اسھت تبحصرکاناچیہوتروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناؿوک عنمرفامدای اتفہکیتقفہےلہپرضحتافہمطوک ھچکدںیرضحتیلع
ےناہکایروس ؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاپسوتھچکںیہنےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےسرفامایاینپزرہیہددیف
وترھپرضحتیلعےنرضحتافہمطوکاینپزرہدیافراؿےسمہرتسبوہےئ۔
رافی ، :ریثنبدیبع،اوبویحة،بیعش،نبایبزمحہ،الیغؿنباسن
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
بجوکیئصخشیسکوعرتےساکنحرکےوتتبحصرکےنےسےلہپاسوکھچکہنھچکرضفردے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 360

راوی ٛ :ثير ،حیوة ،طٌیبُ ،یَلً ٪رک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

ض ِٔ ٣ث َ٠طُ
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َٛثٔي ْر َی ٌِىٔي ابِ ًَُ ٩ب َ ِی ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َح ِی َو َة ًَ ُِ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ َِِ ُ ٩ی ََل َٔ ِ ً ٩ِ ًَ ٪
،ریث،ویحۃ،بیعش،الیغؿرکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسیھبایسرطحرمفیےہ۔
رافی ، :ریث،ویحۃ،بیعش،الیغؿرکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
بجوکیئصخشیسکوعرتےساکنحرکےوتتبحصرکےنےسےلہپاسوکھچکہنھچکرضفردے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 361

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ػباحَ ،شیَ٨٣ ،ؼور ،ك٠حہ ،خیث٤ہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا

یَ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ح ٍَ ًَ َِ ٩خ ِی َث ًََ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت أَ ََ ٣زنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّاحٔ ا َِ ٟبزَّا ُز َح َّسثَ َ٨ا َ ٔ
َش ْ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪أ ُ ِزخٔ َ ١ا َِ ٣زأَ ّة ًَل َی َز ِو ٔج َضا َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ی ٌُِ ٔل َی َضا َط ِیئّا َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو َخ ِی َث ََ ٥َِ ٟ ٍُ ٤ی ِش ًََ ٩ِ ٣ٔ ٍِ ٤ائٔظَ ٍَ

دمحمنبابصح،رشکی ،وصنمر،ہحلط،ہمثیخ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکےھجمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اکیوعرتوکاسےک وشرہ ےکاپساچنہپدےنیاکمکحرفامایلبقاسےکہکاسےکاخفدن ےناسوکھچکدایوہ۔اوبداؤد ےتہکںیہہک
رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسہمثیخاکامسعاثتبںیہن۔
رافی  :دمحمنبابصح،رشکی،وصنمر،ہحلط،ہمثیخ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
بجوکیئصخشیسکوعرتےساکنحرکےوتتبحصرکےنےسےلہپاسوکھچکہنھچکرضفردے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 362

راوی ٣ :ح٤س ب٤ٌ٣ ٩ز٣ ،ح٤س ب ٩برک ،اب ٩جزیخ٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زوب ٩اٌٟاؾ رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ ا ِٟب ُ ِر َسان ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َٗا َ٢
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی َ٤ا ا َِ ٣زأَة ٕ َ ٜٔ ُ ٧ح ِت ًَل َی َػ َسا ٕ ٚأَ ِو ح َٔبا ٕئ أَ ِو ً َّٔسة ٕ َٗ ِب َِٔ ً ١ؼ َ ٍٔ ٤اََ٨ِّ ٟا ٔح َٓ ُض َو ََ ٟضا َو َ٣ا

 ١ابِ َُ ٨ت ُط أَ ِو أ ُ ِخ ُت ُط
اَ ٪ب ٌِ َس ً ِٔؼ َ ٍٔ٤اََ٨ِّ ٟاحٔ َٓ ُض َو  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأ ُ ًِ ٔل َی ُط َوأَ َح ُّ٣َ ٙا أ ُ ِ ٔ
ُک ََِ ٠ًَ ٦یطٔ اَّ ٟز ُج ُ
کَ َ
دمحمنبرمعم،دمحمنبرکب،انب رججی،رمعفنببیعش ،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلص ریضاہللہنعرفاتیےہہک روسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجوعرتےناکیرہمرپایدہہیرپایوشرہےکیسکفدعہرپاکنحایکوتفہاسوکدانیوہاگافروجزیچاکنحےک
دعبےلموتفہاسےکفیلیکوہیگافربسےسزایدہقحاساکاسزیچرپےہوجیٹیباینہبیکفہجےسالم۔
رافی  :دمحمنبرمعم،دمحمنبرکب،انبرججی،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفاھلوکابمرکابدسکرطحدینیاچےیہ
ابب  :اکنحاکایبؿ
دفاھلوکابمرکابدسکرطحدینیاچےیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 363

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،بساٌٟزیز ،اب٣ ٩ح٤س سہ ،١حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َی ٌِىٔي ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ
َ َو َج َ ٍَ ٤بَ ِی َ٤َ ُٜ٨ا ِٔی َخي ِر ٕ
ََ َوبَ َار َک ًََِ ٠ی َ
ا ٪إٔذَا َتزَ َّو َد َٗا َ ٢بَ َار َک اہللُ َ ٟ
ا ٪إٔذَا َر َّٓأ َ ِاْل ٔ ِن َش َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ہبیتق نب دیعس ،دبعازعلسی ،انب دمحم لہس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس بج
یسک وک اشدییک ابمرک ابددےتی وت ویں داعدےتی اہلل وک  وکربتکدے افر وک  رپ ربتک انزؽرکے افر متدفونں وک الھبیئ یکوتقیف
دے۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسی،انبدمحملہس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئصخشاکنحےکدعبوعرتوکاحہلماپےئوتایکرکے؟
ابب  :اکنحاکایبؿ
ارگوکیئصخشاکنحےکدعبوعرتوکاحہلماپےئوتایکرکے؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 364

راوی ٣ :د٠س ب ٩خاٟس حش ٩بً ٩لی٣ ،ح٤س ب ٩ابی رسیً ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،ػٔوا ٪ب ٩س٠ی ،٥سٌیس ب٣ ٩شیب

اٟس ِّی ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ
َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣د َُ ٠س بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َوا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی َّ ٔ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی
ا ٪بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی َٕ ٩ِ ًَ ٥سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ َِ ٩ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی َّ ٔ
اٟس ِّی ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
ُ َّ
َّ
رکا ِٔی ٔستِر ٔ َصا ٓ ََس َخُِ ٠ت ًََِ ٠ی َضا
ْصةُ َٗا ََ ٢تزَ َّو ِج ُت ا َِ ٣زأَ ّة ب ٔ ِ ّ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وَ ٥َِ ٟی ُ٘ ِ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ ث َّ ٥ات َٔ ُ٘وا یُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َب ِ َ
ََ َّٓٔذَا َوََ ٟس ِت
اس َت ِح ََِ ٠٠ت َِٔ َ ٩ِ ٣ف ٔج َضا َوا َِ ٟو َُ ٟس ًَ ِب ْس َ ٟ
َّٓٔذَا ه ٔ َی ُح ِبل َی َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٟ ٥َ ٠ضا اٟؼَّ َس ُا ٚب ٔ َ٤ا ِ
اٟس ِّی َٓا ِجُ ٔ ٠سو َصا أَ ِو َٗا َُ َٓ ٢ح ُّسو َصا َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوی َص َذا ا َِ ٟحس َ
ٔیث َٗ َتا َزةُ ًَ ِ٩
َٗا َ ٢ا َِ ٟح َش َُٓ ٩ا ِجِ ٔ ٠سصَا و َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی َّ ٔ
ئ
یس بِ ٔ ٩نُ ٌَ ِی َٕ ٩ِ ًَ ٥سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َو ًَ َلا ٕ
یس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َو َر َوا ُظ َی ِحٌَي بِ ُ ٩أَبٔی َٛثٔير ٕ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َسٌٔی ٔس بِ َٔ ٩یز ٔ َ

ْص َة بِ َ ٩أَ َِ ٛث َََٜ٧ ٥حَ ا َِ ٣زأَ ّة َوک ُ ُُّ ٠ض ِ٥
ُخ َ
ا َِ ُ ٟ
اسان ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ ِر َسُ٠و ُظ ک ُ ُُّ ٠ض َِ ٥ؤِی َحسٔیثٔ َی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔير ٕأَ ََّ ٪ب ِ َ
َٗا َِٔ ٢ی َحسٔیثٔطٔ َج ٌَ َ ١ا َِ ٟوََ ٟس ًَ ِب ّسا َٟطُ
دلخمنباخدلنسحنبیلع،دمحمنبایبرسی،دبعارلزاؼ،انبرججی،وفصاؿنبمیلس،دیعسنببیسم،رصبہانیماکیااصنریاحصیب
ےسرفاتیےہہک ںیمےناکیرپدہنیشنافرابرکہوعرتےساشدییکبجںیماسےکاپسایگوتاسوکاحہلماپایںیمےنہیفاہعق
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعضایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسوکرہمےلماگاسےکقحےکببسسجیک
انبرپریتےےیلاسیکرشؾاگہالح ؽوہیئافروجاساکہچبوہاگفہریتےےیلالغؾ(اخدؾ)ےکدرہجںیموہاگرھپبجفہوعرتہچب
نجت ے وتوتاسوکوکڑے امرایرفامایاسےکوکڑے امرف ای رفامایاسوکرگاتفررکفاوبداؤد ےتہکںیہہکاسدحثیوکاتقدہےنوباہطس
دیعس نب سیدی افر ییحی نب ایب ،ریث ےن وباہطس سیدی نب میعن افراطعء رخااسین ےن دیعس نب ابیسمل ےس رفاتی ایک ےہ افر اؿ بس ےن
رمالسرفاتیایکےہافرییحینبایب،ریثیکرفاتیںیمےہہکنبامثکےناکیوعرتےساکنحایکافررہاکیےناینپدحثیںیم
اہکےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسہچبوکالغؾرقاردای
رافی  :دلخمنباخدلنسحنبیلع،دمحمنبایبرسی،دبعارلزاؼ،انبرججی،وفصاؿنبمیلس،دیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ارگوکیئصخشاکنحےکدعبوعرتوکاحہلماپےئوتایکرکے؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 365

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىيً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩ز یٌلی ،اب٣ ٩بارک ،یحٌي  ،یزیس ،ب ٩نٌی ،٥سٌیس ب٣ ٩شیب

یس بِ ٔ ٩نُ ٌَ ِی ٕ٩ِ ًَ ٥
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ٌّی َی ٌِىٔي ابِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩ی ِحٌَي ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َف َ ٚبَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َو َحس ُ
ٔیث ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ
ُک َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َزا َز َو َ َّ
ْصةُ بِ ُ ٩أَ َِ ٛث ََٜ َ ٧ ٥حَ ا َِ ٣زأَ ّة ٓ ََذ َ َ
َسٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ ََّ ٪ر ُج َّل یُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َب ِ َ

أَ َت ُّ٥

دمحم نب ینثم ،امثعؿ نبرمعیلعی ،انب ابمرک،ییحی ،سیدی ،نب میعن،دیعس نببیسم ےس رفاتی ےہہک اکی صخش سج وکرصبہ نب امثک
اہکاجات اھت اس ےن اکی وعرت ےس اکنح ایک ابیق رفاتی بسحاس  ق ےہ رصػ ہیااضہف ےہہک روسؽ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن
اؿدفونںےکدرایمؿرفتقیرکادیافرانبرججییک(یلہپفایل)رفاتیزایدہلمکمےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،امثعؿنبرمعیلعی،انبابمرک،ییحی،سیدی،نبمیعن،دیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںںیمرباربیرکےناکایبؿ
ابب  :اکنحاکایبؿ
وعروتںںیمرباربیرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 366

راوی  :ابو وٟیس ،ہ٤اٗ ،٦تازہ ،نرض ب ٩ا٧ص ،بظير ب٧ ٩ہیَ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟیسٔ َّ
رض بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩ب ٔظير ٔبِ َٔ٧ ٩ض ٔ ٕ
یَ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي َح َّسث َ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢کَاِ َ ٧ت َٟطُ ا َِ ٣زأَ َتا ٔ٤ََ ٓ ٪ا َ ٢إلٔ َی إ ٔ ِح َساص َُ٤ا َجا َئ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا ََ ٍٔ٣و ٔط ُّ٘ ُط َ٣ائ ٔ ْ١
اوبفدیل،امہؾ،اتقدہ،رضننباسن،ریشبنبکیہن،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامای ہک سج ےک اکنح ںیم دف (ای دف ےس زادئ) وعرںیت وہں افر فہ یسک افر یک رطػ املئ وہں (ینعی دفرسی ویبویں بش ابیش نت
وپیش وماتسن افر اھکےن ےنیپ ںیم رباربی ہن رکات وہ) وت فہ ایقتم ےک دؿ اس احؽ ںیم (اہلل ےک وضحر) شیپ وہاگ ہک اس اک آداھ
دبؿڑیٹاھ(ولفمج)وہاگ۔
رافی  :اوبفدیل،امہؾ،اتقدہ،رضننباسن،ریشبنبکیہن،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ

وعروتںںیمرباربیرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 367

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤از ،ایوب ،ابوَٗلبہً ،بساہلل ب ٩یزیس ،حرضت ًائظہ

ا٪
یس ا َِ ٟد ِل ٔ ِّ
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ ٍَ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ِم ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِ٘ ٔش ََُ ٓ ٥ی ٌِ ٔس َُ ٢و َی ُ٘و َُّ ٢
َ
َ َو ََل أَ ُِ ٔ ٠٣
َ ٓ َََل َت٤ِ ُ٠ىٔي ٓ ٔ َمَي َت ُِ ٔ ٠٤
اُ ٠ٟض ََّ ٥ص َذا َٗ ِش ِٔم ٓ ٔ َمَي أَ ُِ ٔ ٠٣

َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َی ٌِىٔي ا َِِ ٠َ٘ ٟب

ومیسنباامسلیع،امحد،اویب،اوبالقہب،دبعاہللنبسیدی ،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسبجاینپ
ازفاجںیمدؿمیسقت رکےتوت دعؽرکےت افررفامےتاےاہللہیریمیمیسقتےہ اسزیچ ںیمںیمسج اک امکلوہںوس سجزیچ ےک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسامکلںیہافرںیماساکامکلںیہنوہںاسںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ھجےسالمتم(وماذخہ)ہن
ےئجیکاوبداؤدےتہکںیہہک(وضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسوقؽہکسجزیچےکآپامکلںیہافرںیماساکامکلںیہنوہں)
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،اویب،اوبالقہب،دبعاہللنبسیدی،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وعروتںںیمرباربیرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 368

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧صً ،بساٟزح ٩٤اب ٩ابی ز٧از ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت رعوہ رضي اہلل ً٨ہ

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ٍُ َیا
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ی ٌِىٔي ابِ َ ٩أَبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ا ١َّ َٗ ٪یَ ِو ْ٦
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل ُیٔ َِّـ ُ
َ ١ب ٌِ َـ َ٨ا ًَل َی َب ٌِ ٕف ِٔی ا ِِ َ٘ ٟش ِٜٔ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ٥ثٔطٔ ً ٔ َِ ٨سَ٧ا َوک َ َ
ابِ َ ٩أ ُ ِخًٔي ک َ َ

وٖ ًَ َِ ٠ی َ٨ا َجٔ٤ی ٌّا ٓ ََی ِسُ ٧و ٔ ٩ِ ٣کُ ِّ١ا َِ ٣زأَة ٕ َُٔ ٩ِ ٣ي ِر ٔ َٔ ٣ش ٕ
یت ً ٔ َِ ٨س َصا َو َِ َ٘ ٟس
إ ٔ ََّل َوص َُو َی ُل ُ
یص َحًَّي یَ ِب َّ ُ٠إلٔ َی َّأًٟي ص َُو َی ِو َُ ٣ضا َٓ َیب ٔ َ
َٗاَِ ٟت َس ِو َزةُ ب ٔ ُِ ٨ت َز ِ ٍَ ٌَ ٣ح ٔي َن أَ َس َِّ ٨ت َو َ َٔف َٗ ِت أَ ُِ ٪یَٔارٔ َٗ َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ یَ ِومٔی ٌَ ٔ ٟائٔظَ ٍَ
َ أَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی َؤِی أَ ِط َباص َٔضا أ ُ َرا ُظ َٗا ََ ٢وإ ٔ ِ٪
َ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٣ٔ ٥َ ٠ضا َٗاَِ ٟت َن ُ٘و ُِٔ ٢ی ذََ ٔ ٟ
َٓ َ٘ب ٔ َ ١ذََ ٔ ٟ
ا َِ ٣زأَ ْة َخآ َِت َٔ ٩ِ ٣ب ٌَِ ٔ ٠ضا نُ ُظوزّ ا

ادمح نب ویسن ،دبعارلنمح انب ایب زاند ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت رعفہ ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک رضحت اعہشئ ےن رفامای اے

اھب ےج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ازفاج وک میسقت ںیم ینعی امہرے اپس رےنہ ںیم اکی دفرسے اپ وفتیق ںیہن دےتی ےھت
(ہکلبرباربیرکےتےھت)افر ااسیدؿیھبکیھبکآات اھتہک بجآپ یلصاہللہیلعفآہل فملس مہبس ےکاپسرشتفیہنالےتوہں
افر رہ اکی ےس رقتب ہن رکےت وہں زجب امجع ےک اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج اس ویبی ےک اپس ےتچنہپ سج یک
ابریوہیتوتراتںیماسےکاپسرےتہ۔بجوسدہنزہعموبڑیھوہںیئافرہی ایخؽوہاہکںیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
اؿ وک وھچڑ ہن دںی (ینعی الطؼ ہن ددیںی) وت اوھنں ےن اینپ ابری رضحت اعہشئ وک شخب دی سج وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اَ نِمْ یَعْل ِ َھاا ُ ُُزً ا
اْ َأ ٌة ََ َ ْ
وبقؽ رفام ایل۔ رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک رضحت وسدہ یہ ےک ہلئسم رپ ہی آتی انزؽ وہیئ یھت ( َف ِإ ْؿ ْ َ
اخل)ینعیارگیسکوعرتوکاسابتاکادنہشیوہہکاساکوشرہاسےسارعاضربےتاگایزایدیترکےاگوتاسںیموکیئرحجںیہن
ہکفہدفونںآسپںیمحلصرکںیلافرحلصیہرتہبےہ۔
رافی  :ادمحنبویسن،دبعارلنمحانبایبزاند،اشہؾنبرعفہ،رضحترعفہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وعروتںںیمرباربیرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 369

راوی  :یحٌي بٌ٣ ٩ين٣ ،ح٤س بً ٩یسيً ،باز بً ٩بازً ،اػٌ٣ ٥اذہ ،حرضت ًائظہ

اػ ٌَٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥اذَ َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ٌُٔ٣َ ٩ي ٕن َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ًَبَّازُ بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ ًَ ِٔ ًَ ٩
أِ ٪ی یَ ِو ٔ ٦ا ِ٤َ ٟزِأَة ٔ ٔ٨َّ ٣ا َب ٌِ َس َ٣ا َ ٧زََِ ٟت تُزِظٔی ََ ٩ِ ٣تظَ ا ُئ ُٔ ٨ِ ٣ضَّ٩
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِش َتأِذٔ٨َ ُ ٧ا إٔذَا ک َ َ
کَ َ

َ ََ ٩ِ ٣تظَ ا ُئ َٗاَِ ٟت ٌََ ٣ا َذةُ َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٟضا َ٣ا ُ٨ِ ٛتٔ َت ُ٘ؤٟي َن َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أَُٗو ُ٢
َوتُ ِؤؤی إَِٔ ٟی َ
َ إلٔ َ َّی  ٥َِ ٟأُوثٔزِ أَ َح ّسا ًَل َی َن ِٔ ٔسي
ا ٪ذََ ٔ ٟ
إ ٔ ِ ٪ک َ َ
ییحینبنیعم،دمحمنبیسیع،ابعدنبابعد،اعمصاعمذہ،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہک روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساسآتیےک
زنفؽےکدعبمہںیمےساسوعرتےسااجزتایلرکےتےھتسجیکابریوہیتیھت(اسابتیکہکفہیسکدفرسیویبیےس مہ
ئم ِْن ُه َن َف ُ ْثفِق ِإ َ
تئُ)ینعی آپیلص اہللہیلع فآہلفملسوکاایتخر ےہہکسج وک
نَم َ َ ا
َل ْ
(ئ ِجنَمْ َ َ ا
ت ُ ّ
رتسبوہں) فہ آتیہی ےہ ُ ْ
ْ َ
اچںیہاےنپاپسہگجدںیافرسجوکاچںیہےھچیپرکدںیرضحتاعمذہ یتہںیہہکںیمےنرضحتاعہشئےسوپاھچہکاےسیومہعقرپمت
ایک یتہںیھتفہوبیلہکںیم یتہہکارگریماسبےلچوتںیماےنپافرپیسکوکرتحیجہندفں۔

رافی  :ییحینبنیعم،دمحمنبیسیع،ابعدنبابعد،اعمصاعمذہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وعروتںںیمرباربیرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 370

راوی ٣ :شسز ب٣ ٩زحو ٦بً ٩بساٌٟزیز ،ابوً٤زا ،٪یزیس ب ٩باب٨وض ،حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا

وض ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ أَ َّ٪
ا ٪ا َِ ٟح ِون ٔ ُّی ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َ٣زِحُ ُو ٦بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔا َِّ ٌَ ٟلا ُر َح َّسثَىٔي أَبُو ً َِٔ ٤ز َ
یس بِ ٔ ٩بَابََ ُ٨

ور بَ ِی َ٪ِ ٔ َّٓ َّ٩ُٜ٨
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث إلٔ َی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ َت ٌِىٔي ِٔی ََ ٣ز ٔؿطٔ َٓا ِج َت ََ٘ َٓ ٩َ ٌِ ٤ا َ ٢إنٔيی ََل أَ ِس َت ٔلی ٍُ أَ ِ ٪أَزُ َ
وَ ٨ِ ٔ ً ٪س ًَائٔظَ ٍَ ٓ ٌََ ِ٠ت ُ َّن َٓأَذ ٔ َُّ َٟ ٪ط
َرأَیِت ُ َّن أَ َِ ٪تأِذ ََّ ٪لٔی َٓأ َ َُ ٛ
دسمد  ،رموحؾ نب دبعازعلسی ،اوبرمعاؿ ،سیدی نب ابونبس ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرمضاولافتںیماینپبسازفاجوکالباجیھبسپبسعمجوہیگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاب ھجںیماینت
ااطتستع ںیہنہک ںیم مت بسےک اپسآؤں۔ارگااجزتدفوتںیم(ہیقباایؾ)اعہشئ یہےکاپسسگارفں وتاؿ بس ےنااجزت
ددیی۔
رافی  :دسمدنبرموحؾنبدبعازعلسی،اوبرمعاؿ،سیدینبابونبس،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وعروتںںیمرباربیرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 371

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،رعوہ ب ٩زبير ،حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہ

رع َو َة بِ َ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َح َّسثَطُ أَ ًََّ ٪ائٔظَ ٍَ َز ِو َد
اٟسحٔ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
اب أَ َِّ ُ ٪
َ
َّ
َ
َّ َ
َخ َد
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت ک َ َ
رق ََ بَي ِ َن ن َٔشائٔطٔ َٓأیَّ ُت ُضَ َ َّ٩
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا أ َرا َز َس َ ّْفا أ ِ َ
اَ ٪ی ِ٘ ٔش ُ ِّ١َُٟٔ ٥ا َِ ٣زأَة ٕ ُٔ ٨ِ ٣ض َّ٩یَ ِو ََ ٣ضا َوَِ ٟی ََ ٠ت َضا َُي ِ َر أَ ََّ ٪س ِو َز َة ب ٔ َِ ٨ت َز َِ ٍَ ٌَ ٣وصَ َب ِت َی ِو ََ ٣ضا ٌَ ٔ ٟائٔظَ ٍَ
َخ َد ب ٔ َضا َُ ٌَ ٣ط َوک َ َ
َس ِض َُ ٤ضا َ َ
ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،ویسن،انباہشب ،رعفہنبزج ،،رضحتاعہشئریض اہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہلل

ہیلعفآہل فملس بج یسک رفس ںیم اجےن اک ارادہ رکےت وت ازفاج ےکدرایمؿ رقہع ادنازی رکےتسپ رقہع ادنازی ںیم سج اک انؾاتلکن
اسوکاسھتےلاجےتافررہوعرتےکےیلاکیدؿافراکیراترقمررکےتوساےئوسدہتنبزہعمےکویکہکناوھنںےناینپ
ابریرضحتاعہشئوکشخبدییھت۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفہنبزج ،،رضحتاعہشئریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وشرہوعرتوکدفرسےکلمںیمہنےلاجےنرشطرکے
ابب  :اکنحاکایبؿ
وشرہوعرتوکدفرسےکلمںیمہنےلاجےنرشطرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 372

راوی ً :یسي ب ٩ح٤ازٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابی حبیب ،ابی خير ،حرضت ً٘بہ بً ٩ا٣ز رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕأَ ِخب َ َرنٔی َّ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟدي ِر ٔ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب ٍَ بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ

ْفو َد
اْٟشو ٔن أَ ِ ٪تُو ُٓوا بٔطٔ َ٣ا ِ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَ َح َُّ ُّ ٙ
اس َت ِح َ٠ِ ٠ت ُِ ٥بٔطٔ ا ُِ ُ ٟ

یسیعنبامحد،ثیل،سیدینبایببیبح،ایبریخ،رضحتہبقعنباعرمریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ت
ےنرفامایامتؾرشاطئںیماؿرشاطئاکوپرارکان مھاارےےیلبسےسزایدہرضفریےہنجےکببسمتےنرشاگمںیہالحؽیکںیہ
رافی  :یسیعنبامحد،ثیل،سیدینبایببیبح،ایبریخ،رضحتہبقعنباعرمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرترپوشرہاکقحایکےہ
ابب  :اکنحاکایبؿ
وعرترپوشرہاکقحایکےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 373

راوی ٤ً :زو بً ٩و ،٪اسح ٙب ٩یوسَٕ ،شیَ ،حؼين ،طٌيي ،حرضت ٗیص ب ٩سٌس رضي اہلل ً٨ہ

یَ ًَ ِ ٩حُ َؼي ِ ٕن ًَ َِّ ٩
َش ٕ
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت
ٕ ًَ ِٔ َ ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩یُو ُس َ

وِ ٤َ ٔ ٟ ٪ز ُزبَا ُٕ َٟ ٪ض ُِِ ٠ُ٘ َٓ ٥ت َر ُسو ُ ٢اہللٔ أَ َح ُّ ٙأَ ِ ٪ی ُِش َح َس َُ ٟط َٗا ََٓ ٢أ َ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َفأَیِ ُت ُض َِ ٥ی ِش ُح ُس َ
ا ِٔ ٟحي َر َة َ َ
َ
َ َٗا َ ٢أَ َرأَیِ َت َِ ٟو ََ ٣ز ِر َت
وِ ٤َ ٔ ٟ ٪ز ُزبَا ُٕ َٟ ٪ض َِٓ ٥أََ ِ ٧ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َح ُّ ٙأَ َِ ٪ن ِش ُح َس ََ ٟ
َفأَیِ ُت ُض َِ ٥ی ِش ُح ُس َ
َٓ ُُِ٘ ٠ت إنٔيی أ َت ِی ُت ا ِٔ ٟحي َر َة َ َ

بٔ َ٘بِر ٔی أَ َُ ٨ِ ٛت َت ِش ُح ُس َُ ٟط َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ََل َٗا ََََ ٓ ٢ل َتٔ ٌَُِ٠وا َِ ٟو ُُ ٨ِ ٛت آ ّٔ ٣زا أَ َح ّسا أَ َِ ٪ی ِشحُ َس ْٔلَ َح ٕس َْلَ َِ ٣ز ُت اَ ٨ِّ ٟشا َئ أَ َِ ٪ی ِش ُح ِس َ٪
ْٔلَ ِز َوا ٔجضٔ٤َ ٔ ٟ َّ٩ا َج ٌَ َ ١اہللُ َُ ٟض َِِ ٠ًَ ٥یضٔ ٩ِ ٣ٔ َّ٩ا َِ ٟح ِّٙ
رمعفنبوعؿ،ااحسؼنبویفس،رشکی،نیصح،یبعش،رضحتسیقنبدعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمریحہںیمآای(ریحہ
وکہف ےک رقبی اکی ہگج اک انؾ ےہ) وت ںیم ےن داھکی ہک اہیں ےکولگ اےنپ رسدار وک (میظعت ےک وطر رپ) دجسہ رکےت ںیہ ںیم ےن
اےنپدؽںیماہکہکاؿےکاقمہلبںیموتروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساسابتےکزایدہدقحارںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوک
(امیظعت)دجسہایکاجےئ۔رھپبجںیمروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآایوتںیمےناہک۔ںیمریحہایگاھتافرںیمےنفاہںےک
ولوگںوکداھکیہکفہاےنپرسداروکدجسہرکےتںیہافرآپیلصاہللہیلعفآہل فملساےکناقمہلبںیماسابتےکزایدہدقحارںیہہک
مہآپ یلصاہللہیلعفآہل فملسوکدجسہ رکںیآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےن وپاھچ الھبایک وت بجریمیربق رپآےئ اگوتدجسہ رکے
اگ؟ ںیم ےن اہک ںیہن۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای۔ (وت رھپ زدنیگ ںیم یھب یسک وک دجسہ ہن رکف) (آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنزمدیرفامای)ارگںیمیسکےکےیلدجسہاکمکحد اتوتوعرتوکمکحد اتہکفہاےنپوشرہفںوکدجسہایکرکںی۔اسقحیکانبرپوج
اہللاعتیلےناؿرپرقمرایکےہ
رافی  :رمعفنبوعؿ،اقحسنبویفس،رشکی،نیصح،یبعش،رضحتسیقنبدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وعرترپوشرہاکقحایکےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 374

راوی ٣ :ح٤س ب٤ً ٩زو جزیز اً٤ع ،ابوحاز ،٦حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اٟزَّاز ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٗا َ ٢إٔذَا َز ًَا اَّ ٟز ُج ُ َ
اَِ ٠ًَ ٪ی َضا ِ ٨َ ٌََ ٟت َضا ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٍُ ٜحًَّي ُت ِؼبٔحَ
َفا ٔططٔ َٓأَبَ ِت ََٓ ٥َِ ٠تأِتٔطٔ ٓ ََب َ
ات ُ َِـ َب َ
 ١ا َِ ٣زأ َت ُط إلٔ َی ٔ َ
دمحم نب رمعف رجری اشمع ،اوباحزؾ ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج وکیئ صخش اینپ
ویبی وک اےنپ رتسب رپ البات ےہ افر ویبی ااکنر رکیت ےہ افر وشرہ رات رھب اس ہصغ ںیم راتہ ےہ وت حبص کت رفےتش اس رپ تنعل رکےت

رےتہںیہ
رافی  :دمحمنبرمعفرجریاشمع،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وشرہرپوعرتاکایکقحےہ
ابب  :اکنحاکایبؿ
وشرہرپوعرتاکایکقحےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 375

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤از ،ابوٗزًہ باہلی ،حرضت حٜی ٥بٌ٣ ٩اویہ ٗظيری

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َٗزَ ًَ ٍَ ا َِ ٟباصٔل ٔ ُّی ًَ َِ ٩حٔٔ ٜی ٥بِ ٌَٔ ٣ُ ٩او ٔ َی ٍَ ا ُِ٘ ٟظَ ي ِر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
رض ِب ا َِ ٟو ِج َط
َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا َح َُّ ٙز ِو َجٍٔ أَ َح ٔسَ٧ا ًََِ ٠یطٔ َٗا َ ٢أَ ِ ٪تُ ِلٌ ََٔ ٤ضا إٔذَا كٌَ َِٔ ٤ت َو َتُ ِٜش َو َصا إٔذَا ِاَ ٛت َش ِی َت أَ ِو ِاَ ٛت َش ِب َت َو ََل َت ِ ٔ

َو ََل ُت َ٘بِّحِ َو ََل َت ِض ُح ِز إ ٔ ََّل ِٔی ا ِٟب َ ِیتٔ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو ََل ُت َ٘بِّحِ أَ َِ ٪ت ُ٘و ََّ َٗ ٢ب َح َٔ اہللُ

ومیس نب اامسلیع ،امحد ،اوبزقہع ابیلہ ،رضحت میکح نب اعمفہی ریشقی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن وپاھچ ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ویبی اک مہ رپ ایک قح ےہ؟آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای بج وت اھکان اھکےئ وت اوکس یھب الھکےئ افر بج ڑپکا ےنہپ وت اوکس
یھبانہپےئافراےکسہنمرپتمامرفافررباالھبتموہکافررھگےکوسااسےسدجاتمروہ
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،اوبزقہعابیلہ،رضحتمیکحنباعمفہیریشقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وشرہرپوعرتاکایکقحےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 376

راوی  :اب ٩بظار ،یحٌي  ،حرضت بہز ب ٩حٜی٥

َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا بَ ِضز ُبِ َُ ٩حٕٔ ٜیَ ٥ح َّسثَىٔي أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ن َٔشا ُؤَ٧ا
ِ
َ أَنَّی ٔطئ َِت َوأَكٌِ َِٔ ٤ضا إٔذَا كَ ٌٔ َِ ٤ت َو ِاُ ٛش َضا إٔذَا ِاَ ٛت َش ِی َت َو ََل ُت َ٘بِّحِ ا َِ ٟو ِج َط َوَلَ
رحثَ َ
َ٣ا َ٧أت ٔی ُٔ ٨ِ ٣ضَ َّ٩و َ٣ا َ َ ٧ذ ُر َٗا َ ٢ائِتٔ َ ِ

رض ِب َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوی ُط ٌِ َب ٍُ تُ ِلٌ َُٔ ٤ضا إٔذَا كٌَ َِٔ ٤ت َو َتُ ِٜشوصَا إٔذَا ِاَ ٛت َش ِی َت
َت ِ ٔ
انباشبر،ییحی،رضحتزہب نب میکحےکداداےسرفاتیےہہک ںیم ےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےسوپاھچہک مہاینپوعروتں
ےس سک رطح امجع رکںی؟ افر سک رطح ہن رکںی؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت اینپ یتیھک ںیم سج رطح اچےہ آ افر
بجوتاھکاناھکےئوتاوکسیھبالھکافربجوتڑپکاےنہپوتاوکسیھبانہپافراےکسرہچےوکرباتمہہکافرہنمرپہن امراوبداؤدےناہکہک
یُطع
ه ِإ َذاا ْکتَ َش ْت َب
ہبعشیکرفاتیںیماسرطحےہ ْ ِم ُ َھاا ِإ َذا َطعِمْ َب َف َت ْکسُو َ ا
رافی  :انباشبر،ییحی،رضحتزہبنبمیکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وشرہرپوعرتاکایکقحےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 377

راوی  :اح٤س ب ٩یوسٕ٤ً ،ز و بً ٩بساہلل ب ٩رزی ،٩سٔیا ٪ب ٩حشين ،زاؤز بہز ب ٩حٜی ،٥حرضت ٌ٣اویہ ٗظيری رضي اہلل
ً٨ہ

ٕ ا َِ ٤ُ ٟض َّٔ ٠ي ُّي اِ ٨َّ ٟی َشابُور ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ر ٔز ٕ
یَ ٩ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ ُ ٩حُ َشي ِ ٕن ًَ َِ ٩زا ُو َز
أَ ِخب َ َرنٔی أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
ا َِ ٟو َّرا َٔ ٩ِ ًَ ٚسٌٔی ٔس بِ َٔ ٩حٔٔ ٜی ٥بِ ٌَٔ ٣ُ ٩او ٔ َی ٍَ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ ٌَُ ٣او ٔ َی ٍَ ا ُِ٘ ٟظَ ي ِر ِّٔی َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
رضبُوصَُ َّ٩وَلَ
وَ ٪و ََل َت ِ ٔ
وَ ٪و ِاُ ٛشوصُ٤َّ ٣ٔ َّ٩ا َتَ ِٜت ُش َ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َ٣ا َت ُ٘و ُِٔ ٢ی ن َٔشائ ٔ َ٨ا َٗا َ ٢أَكٌِ ُٔ٤وصُ٤َّ ٣ٔ َّ٩ا َتأِکَُ ُ٠
ُت َ٘ ِّب ُحوصَُّ٩

ادمحنبویفس،رمعفنبدبعاہللنبرزنی،ایفسؿنبنیسح،داؤدزہب نبمیکح،رضحتاعمفہیریشقیریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہکںیمروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرض وہاافروپاھچہکمہرپوعروتں ےکایکوقحؼںیہ؟رفامایوجمتوخداھکؤفیہ
ا وکیھبالھکؤافراسیجمتونہپا وکیھبانہپؤافرہنا وکامرفافرہنا وکرباالھبوہک
رافی  :ادمحنبویفس،رمعفنبدبعاہللنبرزنی،ایفسؿنبنیسح،داؤدزہبنبمیکح،رضحتاعمفہیریشقیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںوکامرےناکایبؿ

ابب  :اکنحاکایبؿ
وعروتںوکامرےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 378

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤از ،ولی ب ٩زیس ،حرضت ابوجزہ رٗاشي

رح َة اَّ ٟز َٗا ٔش ِّي ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ُ َّ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
اح
َٗا َ ٪ِ ٔ َّٓ ٢خٔ ِٔت ُِ ٥نُ ُظ َوزصَُٓ َّ٩اصِ ُحزُوصُِٔ َّ٩ی ا َِ ٤َ ٟـا ٔج ٍٔ َٗا ََ ٢ح َّ٤ا ْز َی ٌِىٔي اَ َ َ٨ِّ ٟ
ومیسنباامسلیع،امحد،فیلنبزدی،رضحتاوبرجہراقیشاےنپاچچےسرفاتیرکےت ںیہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ارگمتوکایکنرطػےسرسیشکاکادنہشیوہوتاےکناسھت وسانوھچڑدف(ینعیا وکوطبرزسااےنپےساگلرکدف)وھچڑدفےسرمادہیےہ
ہکاےکناسھتامجعرکانوھچڑدف
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،فیلنبزدی،رضحتاوبرجہراقیش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وعروتںوکامرےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 379

راوی  :اب ٩ابی خ ،ٕ٠اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،سٔیا ،٪زہزیً ،بساہلل بً ٩بساہلل اب ٩رسح ًبیساہلل بً ٩بساہلل ،حرضت
ایاض بً ٩بساہلل ب ٩ذباب

اٟس ٔح َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ ٢ابِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبِ ُ ٩أَبٔی َخَ َٕٕ ٠وأَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
رضبُوا
ض بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ذُبَ ٕ
اب َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َت ِ ٔ
اٟس ٔح ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩إ ٔ َیا ٔ
َّ ِ
َّ
َّ
َ
ِبٔضَّٔ٩
َف َّخ َؽ ِٔی َ ِ
إ ٔ َ٣ا َئ اہللٔ َٓ َحا َئ ًُ َ٤زُ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ذَئ ٔ ِز َ ٪اَ ٨ِّ ٟشا ُئ ًَل َی أ ِز َوا ٔجضَٔ َ َّ٩
و ٪أَ ِز َوا َج ُضَ٘ َٓ َّ٩ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ٘ َٟ ٥َ ٠س
َٓأَكَ َ
اٖ بٔآ َٔ ٢ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ن َٔشائْ َٛثٔي ْر َی ِظَ ُٜ

َ بٔد ٔ َیارٔ ُ٥ِ ٛ
كَ َ
و ٪أَ ِز َوا َج ُضَِ ٟ َّ٩ی َص أُو َٟئ ٔ َ
اٖ بٔآ َٔ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س ن َٔشائْ َٛثٔي ْر َی ِظَ ُٜ

انبایبفلخ،ادمحنبرمعفنبرسح،ایفسؿ،زرہی،دبعاہللنبدبعاہللانبرسحدیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتاایسنبدبعاہللنب
ذاببےسرفاتیہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفام ایاہللیکدنبویںوکہنامرفاےنتںیمرضحترمعریضاہللہنعآپیلصاہلل

ہیلعفآہلفملس ےک اپس آےئ افر اہک وعرںیت اےنپ وشرہفں رپ دریل وہ ںیئ ںیہ وتآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن امرےنیک ااجزت
تت
ددیی رھپ تہب یس وعرںیت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس عمج وہںیئ افر اےنپ وشرہفں یک اکش بتن رکےن ںیگل آپ یلص اہلل

تت
ہیلعفآہلفملسےنرفامایآؽیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپستہبیسوعرںیتاےنپوشرہفںیکاکش بتنرکیتںیہافررفامایمتںیم
ےساےسیرمداےھچںیہنںیہ

رافی  :انب ایب فلخ ،ادمح نب رمعف نب رسح ،ایفسؿ ،زرہی ،دبعاہلل نب دبعاہلل انب رسح دیبعاہلل نب دبعاہلل ،رضحت اایس نب
دبعاہللنبذابب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وعروتںوکامرےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 380

راوی  :زہير ب ٩رحب ًبساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،ابوًوا٧ہ ،زاؤز بً ٩بساہلل ًبساٟزح ،٩٤اطٌث بٗ ٩یص ،حرضت ً٤ز ٓاروٚ
رضي اہلل ً٨ہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َ٨ا أَب ُو ًَ َواَ ٩ِ ًَ ٍَ َ ٧زا ُو َز بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ اْلِ َ ِوز ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َح َّسثَ َ٨ا ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
ِ َب
ا ِِ ٤ُ ٟشل ٔ ِّی ًَ ِ ٩اْلِ َ ِط ٌَثٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢لَ ی ُِشأ َ ُ ٢اَّ ٟز ُج ُ
َ ٔ ٓ ١مَي َ َ

ا َِ ٣زأَ َت ُط

زریہنبرحبدبعارلنمحنب دہمی،اوبوعاہن،داؤدنبدبعاہللدبعارلنمح،اثعش نب سیق،رضحترمعافرفؼریض اہللہنعےس
رفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاینپویبویںےکامرےنںیمآدیمےسوماذخہںیہنوہاگ۔
رافی  :زریہنبرحبدبعارلنمحنبدہمی ،اوبوعاہن،داؤدنبدبعاہللدبعارلنمح،اثعشنبسیق،رضحترمعافرفؼریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اگنہیچینرےنھکاکایبؿ
ابب  :اکنحاکایبؿ
اگنہیچینرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 381

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا ،٪یو٧ص بً ٩بیس٤ً ،زو ب ٩سٌیس ،ابوزرًہ ،حرضت جزیز رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَىٔي یُوُُ ٧ص بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ ٍَ ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت
ْص َک
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٧ ٩ِ ًَ ٥َ ٠وِ َزة ٔا ِِ َٔ ٟحأَة ٔ َٓ َ٘ا َٔ ِ ٢
اِص ِٖ َب َ َ
دمحم نب ،ریث ،ایفسؿ ،ویسن نب دیبع ،رمعف نب دیعس ،اوبزرہع ،رضحت رجری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےسوپاھچہکرظناجفة(ایتٹچوہےئاگنہ)اکایکمکحےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوتاینپرظنریھپےل

رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،ویسننبدیبع،رمعفنبدیعس،اوبزرہع،رضحترجریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اگنہیچینرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 382

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩وسيَ ،شیَ ،ابی ربیٌہ ،حرضت بزیسہ رضي اہلل ً٨ہ

یٌ ٍَ ِاْل ٔ َیاز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
وسي ا َِٔ ٟزَار ُّٔی أَ ِخب َ َرَ٧ا َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َش ْ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
یَ ًَ ِ ٩أَبٔی َرب ٔ َ

َخةُ
َ اْلِ ُول َی َوَِ ٟی َش ِت َ ٟ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٌََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ل ٔ ٕٓی یَا ًَل ٔ ُّی َلَ تُتِب ٔ ٍِ ا٨َّ ٟوِ َز َة ا٨َّ ٟوِ َز َة َّٓ ٔ ََّ َٟ ٪
ََ ِاْل ٔ َ

اامسلیعنبومیس،رشکی ،ایبرہعیب،رضحتربدیہریض اہللہنع ےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رضحت یلع
رضاہللہنعےسرفامایاےیلعرظنیکریپفیتمرکاسےیلہکیلہپرظنوتاجزئےہرگمدفرسیاگنہاجزئںیہن
رافی  :اامسلیعنبومیس،رشکی،ایبرہعیب،رضحتربدیہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اگنہیچینرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 383

راوی ٣ :شسز ،ابوًوا٧ہ ،اً٤ع ،ابووائ ،١حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ًَ َوا ٩ِ ًَ ٍَ َ ٧اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

اَش ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة ٟٔت َ َِ ٌَ ٨ت َضا ٟٔزَ ِو ٔج َضا َٛأَ٤َ َّ ٧ا َی ُِ ٨وزُ إَِٔ ٟی َضا
ََل تُ َب ٔ ُ
دسمد،اوبوعاہن،اشمع،اوبفالئ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
وکیئوعرتاانپدبؿدفرسیوعرتےسہناگلےئہکاوکساےنپوشرہےساسرطحایبؿرکےوگایفہاوکسدھکیراہےہ
رافی  :دسمد،اوبوعاہن،اشمع،اوبفالئ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اگنہیچینرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 384

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ہظا ٦ابوزبير ،حرضت جابز رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی ا َِ ٣زأَ ّة ٓ ََس َخ ًََ ١ل َی

ِٔ ١ی ُػ َورة ٔ َط ِی َلا َٕ ٩ِ ٤ََ ٓ ٪و َج َس ٔ٩ِ ٣
َخ َد إلٔ َی أَ ِػ َحابٔطٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض ِ ٥إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة ُت ِ٘ب ٔ ُ
َزیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ َج ِح ٕع َٓ َ٘ َضي َحا َج َت ُط َٔ ٨ِ ٣ضا ث ُ ََّ َ ٥
َ َط ِیئّا ََِٓ ٠یأ ِ ٔ
ت أَصِ َُ ٠ط َُّٓٔ َّ ٧ط ی ُِـٔ٤زُ َ٣ا ِٔی َن ِٔ ٔشطٔ
ذََ ٔ ٟ
ملسمنباربامیہ،اشہؾاوبزج ،،رضحتاجربریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیوعرتوکداھکی
رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملساینپویبیزبنیتنبشحریضاہللاہنعےکاپسےئگافراؿےساینپرضفرتوپرییکاسےکدعب
آپیلصاہللہیلعفآہلفملساےنپااحصبےکاپسرشتفیالےئافررفامایوعرتاطیشؿےکرفپںیماسےنمآیتےہسپسج ےک
اسھت اس رطحیک وصرتشیپآےئوت اےساچےیہ ہکفہ اینپویبیےکاپسآےئ(افر اس ےس تبحصرکے) اس رطحاےکسدؽ
ںیموجفوسہسوہاگفہلکناجےئاگ
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾاوبزج ،،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اگنہیچینرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 385

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بیس ،اب ٩ثور٤ٌ٣ ،ز ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

ض َٗا َ٣َ ٢ا َرأَیِ ُت َط ِیئّا
ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ث َ ِورٕ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩كَا ُو ٕ
أَ ِط َب َط ب ٔ َّ
َ
ا٤َّ ٣ٔ ٥ٔ ٤َ ٠ٟا َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ ََ ٛت َب ًَل َی ابِ ٔ ٩آ َز ََ ٦ح َّو ُط ٔ ٩ِ ٣اٟزَِّ٧ا أَ ِز َر َک ذََ ٔ ٟ
َّ
َ َویُ َِّ ٜذبُطُ
ْف ُد ی َُؼ ِّس ُ ٚذََ ٔ ٟ
ََل ََ ٣حا ََٓ ٍَ ٟزَٔ٧ا ا ِِ ٌَ ٟی َ٨ي ِ ٔن ا٨َّ ٟوَ زُ َوزَٔ٧ا اَ ٠ِّ ٟشا ٔ ٪ا ِٔ ٨ِ ٤َ ٟل َُ ٙواُِ ٔ٨َّ ٟص َت َ٤ىي َو َت ِظ َتهٔی َوا ِِ َ ٟ
دمحمنبدیبع،انبوثر،رمعم،رضحت انبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنوکیئانگہریغصہہنداھکیرگموجاوبرہریہریض
اہللہنعےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیایکہیہکاہللےنانبآدؾےکہصحںیمزاناکانتجہصحید دایےہفہاوکسرضفراپےئ
اگسپآوھکنںاکزاندانھکیےہافرز ابؿاکزانوگتفگےہافرسفنانمترکاتےہافراںیمسوخاشہدیپاوہیتےہافررشؾاگہایکسیدصقی
ایذکتبیرکیتےہ
رافی  :دمحمنبدیبع،انبوثر،رمعم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اگنہیچینرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 386

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤از ،سہی ١ب ٩ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ً٨ہ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ُِ ٩س َض ِی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َٗا َ ِّ١َُٟٔ ٢ابِ ٔ ٩آ َز ََ ٦ح ُّوطُ ٔ ٩ِ ٣اٟزَِّ٧ا ب ٔ َض ٔذظ ٔ ا ِٟٔ٘ؼَّ ٍٔ َٗا ََ ٢وا َِ ٟی َسا َٔ ٪تزَِ ٔ ٧یا َٔٓ ٪زَٔ٧اص َُ٤ا ا َِ ٟب ِل ُع َواِّ ٟز ِج ََل َٔ ٪تزَِ ٔ ٧یا َٔٓ ٪زَٔ٧اص َُ٤ا
١
ا ِِ ٤َ ٟش ُي َوا ِ ٥ُ َٔ ٟیَزِنٔی َٓزَٔ٧ا ُظ ا َِ ُ٘ ٟب ُ

ومیسنباامسلیع،امحد،لیہسنباوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرہ
آدیمےکےیلزاناکاکیہصحرقمرےہافردفونںاہھتیھبزانرکےتںیہافرااکنزانڑکپانےہافراپؤںیھبزانرکےتںیہافرااکنزانانلچ
ےہافرہنمیھبزانرکاتےہافرااکسزانوبہسانیلےہ
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،لیہسنباوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اگنہیچینرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 387

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ابً ٩حَلٌ٘ٗ ،٪اَ ب ٩حٜی ،٥حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ بِ َٔ ٩حٕٔ ٜی ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ٍٔ َٗا ََ ٢واْلِ ُذُ ُ ٪زَٔ٧اصَا ٔاَل ِست َٔ٤ا َُ
ہبیتق نب دیعس ،ثیل انب الجعؿ ،اقعقع نب میکح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس یہی ہصق اکی دفرسی دنس ےک اسھت ذموکر ےہ
اںیمسہییھبےہہکاکونںاکزاناننسےہ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیلانبالجعؿ،اقعقعنبمیکح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکگنجںیمڑکپیوہیئاکرفدیقیوعروتںےسامجعاجزئےہ
ابب  :اکنحاکایبؿ
ایکگنجںیمڑکپیوہیئاکرفدیقیوعروتںےسامجعاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 388

راوی ً :بیساہلل ب٤ً ٩ز ب٣ ٩یسہ ،یزیس ب ٩زریٍ ،سٌیسٗ ،تازہ ،ػاٟح ،ابوخ٠ی ،١ابوً٤٘٠ہ ،حرضت ابوسٌیس خسری
رضي اہلل تٌالی ً٨ہا

ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح أَبٔی ا َِ ٟدٔ٠ی ٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی
س َة َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
اض َٓ َُ٘ ٠وا
ًَ ِ ٍَ ٤َ َ٘ ٠ا َِ ٟضا ٔط ٔ ِّ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ٌَ َث یَ ِو َ ٦حُ َ٨ي ِ ٕن َب ٌِ ّثا إلٔ َی أَ ِوكَ َ
َ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اسا ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
ًَ ُس َّوص َُِ٘ َٓ ٥ا َتُ٠وص َُِٓ ٥وَ َضزُوا ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥وأَ َػابُوا َُ ٟض َِ ٥س َبایَا َٓ َٜأ َّ ٪أُّ َ ٧
َت َ َّ
ئ إ ٔ ََّل َ٣ا
َ َوا ِِ ٤ُ ٟح َؼ َُ ٨
ات ٔ ٩ِ ٣اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َح ُجوا ِٔ ُٔ ٩ِ ٣ظ َیأ٧ضٔ ٩ِ ٣ٔ َّ٩أَ ِج ٔ ١أَ ِز َوا ٔجضٔ ٩ِ ٣ٔ َّ٩ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ْشٔٛي َن َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی ِٔی ذََ ٔ ٟ
َِ َٜ ٠َ ٣ت أَیِ َ٤ا ٥ِ ُُٜ٧أَ ِی َٓ ُضُ َٟ َّ٩ض َِ ٥ح ََل ْ ٢إٔذَا ا ِن َ٘ َـ ِت ً َّٔستُ ُضَّ٩

دیبع اہلل نب رمع نب رسیمہ ،سیدی نب زرعی ،دیعس ،اتقدہ ،اصحل ،اوبلیلخ ،اوبہمقلع ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل اہنع ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن گنج نینح ںیم اکی رکشل افاطسیک رطػ رفاہن ایک۔(افاطس اکی ہگج اک انؾ
ےہ)سپفہ اےنپدونمشںرپ اجےچنہپاؿےساتقؽایکافراؿوکولغمبرکایلافراؿیکوعرںیترگاتفررکںیل۔سپضعب ااحصبےن

اؿ ےس اؿ ےس تبحص رکان اجزئ ہن اھجمس ویکہکن اؿ ےک اکرف وش رہ وموجد ےھت بت اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ۔ (رتہمج) مت رپ
ت
وشرہفایلوعرںیترحاؾںیہنکیلنجےکمتامکلنباجؤینعیفہ مھاارےےیلالحؽںیہ
رافی  :دیبعاہللنبرمعنبرسیمہ،سیدینبزرعی،دیعس،اتقدہ،اصحل،اوبلیلخ،اوبہمقلع،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ایکگنجںیمڑکپیوہیئاکرفدیقیوعروتںےسامجعاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 389

راوی  :نٔیلی٣ ،شٜين ،طٌبہ ،یزیس ب ٩خ٤يرً ،بساٟزح ،٩٤ب ٩جبير ،ب ٩نٔير ،حرضت ابواٟسرزاء رضي اہلل تٌالی ً٨ہا

یس بِ ُٔ ٩خ َ٤ي ِر ٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َٔي ِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ِٔ ٣شٜٔي ْن َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
َّ
َفأَی ا َِ ٣زأَ ّة ُ٣حٔ ًّحا َٓ َ٘ا ََ ١َّ ٌَ َٟ ٢ػاح َٔب َضا أَ َ ٥َّ ٟب ٔ َضا َٗاُٟوا َن ٌَ ِ٥
اٟس ِر َزا ٔ
ئ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
أِ ٪ی َُزِ َوة ٕ َ َ

ٕ َی ِش َت ِد ٔس ُُ ٣ط َوص َُو ََل َی ٔح ُُّ َٟ ١ط
َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س َص َُ ٤ِ ٤ت أَ ِ ٪أَ ُِ ٨َ ٌَ ٟط َ ٍّ ٨َ ٌَِ ٟت ِس ُخ ُ
ٕ یُ َو ِّرث ُ ُط َوص َُو ََل َی ٔح ُُّ َٟ ١ط َو َِ ٛی َ
ُ ٌَ ٣َ ١ط ِٔی َٗبِرٔظ ٔ َِ ٛی َ

یف
بلی،نیکسم،ہبعش،سیدینبریمخ،دبعارلنمح،نبریبج ،نبریفن،رضحتاوبادلرداءریضاہللاعتیلاہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن گنجںیماکیوعرتوکداھکی وجوپرےدونںیکاحہلمیھت۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایاشدی
اسےک امکلےناسےس امجعایکےہولوگںےناہکاہںآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایریمادؽاچاہاسرپایسی تنعلرکفں
وجربقکتاسےکاسھتاجےئالھباساکہچباساکےسیکفارثنباتکسےہافراسےکےیلفہریماثےسیکالحؽوہیتکسےہ؟افرفہ

اسےسےسیکدختمےلاتکسےہوا ہاسےسدختمانیلاجزئںیہن
یف
رافی  :بلی،نیکسم،ہبعش،سیدینبریمخ،دبعارلنمح،نبریبج،نبریفن،رضحتاوبادلرداءریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ایکگنجںیمڑکپیوہیئاکرفدیقیوعروتںےسامجعاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 390

راوی ٤ً :زو بً ٩وَ ،٪شیَ ٗیص ب ٩وہب ،ابووزاک ،حرضت ابوسٌیس خسری رضي اہلل تٌالی ً٨ہا

یَ ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ َٔ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟو َّزا ٔک ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسرٔ ِّی َو َرٓ ٌََطُ أَُ َّ ٧ط َٗا َِٔ ٢ی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا َ ٔ
َش ْ

اض ََل تُوكَأ ُ َحا َٔ ١ْ ٣حًَّي َت َـ ٍَ َو ََل َُيِرُ ذَا ٔ
یف َح ِی َـ ٍّ
ت َح َِ ١ٕ ٤حًَّي َت ٔح َ
َس َبا َیا أَ ِوكَ َ
رمعف نبوعؿ،رشکیسیق نبفبہ،اوبفداک،رضحت اوبدیعسدخریریضاہللاعتیل اہنع ےسرفاتی ےہہکروسؽیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن افاطس یک دیقی وعروتں ےک قلعتم رفامای ہک یسک احہلم وعرت ےس تبحص ہن یک اجےئ بج کت اس یک فالدت ہن وہ
ےل۔افرہنیسکریغاحہلموعرتےستبحصیکاجےئبجکتہکاسوکاکیضیحہنآاجےئ
رافی  :رمعفنبوعؿ،رشکیسیقنبفبہ،اوبفداک،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ایکگنجںیمڑکپیوہیئاکرفدیقیوعروتںےسامجعاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 391

راوی  :نٔی٣ ،١ح٤س ب ٩س٤٠ہ٣ ،ح٤س ب ٩اسح ٙیزیس ب ٩ابی حبیب٣ ،ززو ،ٚح٨ع ،حرضت رآٍ ب ٩ثابت انؼاری رضي
اہلل تٌالی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔي َیزٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣ززُو َٕ ٩ِ ًَ ٚح َٕ ٨ع

اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ِّی ًَ ُِ ٩ر َو ِی ٔٔ ٍٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا ََ َٗ ٢أ ٓ ٦ی َ٨ا َخ ٔلی ّبا َٗا َ ٢أَ َ٣ا إنٔيی ََل أَُٗو َُ ٢ل ٥ِ ُٜإ ٔ ََّل َ٣ا َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
ا٪
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢یَ ِو َ ٦حُ َ٨ي ِ ٕن َٗا َََ ٢ل یَ ٔح َُّٔ ١ل ِ٣ز ٔ ٕئ یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
َخ أَ َِ ٪ی ِشِ ٔ َی َ٣ائ َ ُط َز ِر ََ َُي ِرٔظ ٔ َی ٌِىٔي إ ٔ ِت َی َ
َخ أَ َِ ٪ی َ٘ ٍَ ًَل َی ا َِ ٣زأَة ٕ َّٔ ٩ِ ٣
ئ
اٟش ِي ٔي َحًَّي َی ِش َتبِرٔئ َ َضا َو ََل یَ ٔح َُّٔ ١ل ِ٣ز ٔ ٕ
ا َِ ٟح َبال َی َو ََل َی ٔح َُّٔ ١ل ِ٣ز ٔ ٕئ یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ

َخ أَ َِ ٪یبٔی ٍَ َ٤ّ ٨َ ِِ ٣ا َحًَّي یُ ِ٘ َش َ٥
یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ

لیفن،دمحمنبہملس،دمحمنبااحسؼسیدینبایببیبح،رمزفؼ،شنح،رضحتراعفنباثتبااصنریریضاہللاعتیلاہنعےسرفاتی
ےہہکفہامہرے چیب ںیمڑھکےوہےئافر اہکہکربخدار ںیم متےسرصػفیہ ابت اتہکوہں وجروسؽیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےس
ینسےہ۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن نینح ےکدؿرفامایوجصخشاہللرپ افرایقتم ےکدؿ رپاامیؿراتھک وہاس ےکاجزئںیہن
ےہ ہک فہ اانپ اپین دفرسے ےک تیھک ںیم ڈاےل ینعی احہلم وعرت ےس امجع رکے افر وج صخش اہلل رپ افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ
راتھکوہاسےکےیلاجزئںیہنہکگنجںیمرگاتفردشہوعروتںےستبحصرکےبجکتہکاربتساءرمحہنرکے(ینعیاکیضیح
ہن آ اجےئ ای اکی امہ ہن سگر اجےئ) افر وج صخش اہلل رپ افر ایقتم ےکدؿ رپ اامیؿ راتھک وہ اس ےک ےیل اجزئ ںیہن ہک میسقت ےس ےلہپ
امؽتمینغوک ےچی

رافی  :لیفن،دمحمنبہملس،دمحمنباقحسسیدینبایببیبح،رمزفؼ،شنح،رضحتراعفنباثتبااصنریریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ایکگنجںیمڑکپیوہیئاکرفدیقیوعروتںےسامجعاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 392

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،ابوٌ٣اویہ ،اب ٩اسحاٚ

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی ٍَ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َٗا ََ ٢حًَّي َی ِش َتبِرٔئ َ َضا ب ٔ َح ِی َـ ٍٕ َزا َز ٓ ٔیطٔ

َخ ٓ َََل یَ ِز َِ ٛب
ب ٔ َح ِی َـ ٍٕ َوص َُو َوص ِْ ٩ِ ٣ٔ ٥أَبٔی ٌَُ ٣اؤیَ ٍَ َوص َُو َػ ٔح ْ
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
یح ِٔی َحسٔیثٔ أَبٔی َسٌٔی ٕس َزا َز َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
َخ ٓ َََل یََِ ٠ب ِص ث َ ِو ّبا َِٔ ٓ ٩ِ ٣ی ٔئ
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
َزابَّ ٍّ َِٔ ٓ ٩ِ ٣ی ٔئ ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ ٠ي َن َحًَّي إٔذَا أَ ًِ َحٔ ََضا َر َّزصَا ٓ ٔیطٔ َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َحًَّي إٔذَا أَ ِخ َُ َ٘ ٠ط َر َّز ُظ ٓ ٔیطٔ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز ا َِ ٟح ِی َـ ٍُ َِ ٟی َش ِت ب ٔ َِ ٤ح ُٔوهَ ٍٕ َوص َُو َوص ِْ ٩ِ ٣ٔ ٥أَبٔی ٌَُ ٣اؤیَ ٍَ

دیعس نب وصنمر ،اوباعمفہی ،انب ااحسؼ ےس یھب ایس رطح رمفی ےہ ہک بج کت اکی ضیح ےس اربتساء رمح ہن رکے افر ہی یھب
زایدہایکےہہکوجصخشاہللرپافرایقتمےکدؿرپاامیؿراتھکوہفہامؽتمینغےکاجونررپڑچھرکاسوکدالبرکےکفاسپہنرکے
افروجصخشاہللرپافرایقتمےکدؿرپاامیؿالایوہفہامؽتمینغاکوکیئڑپکانہپرکرپاانرکےکفاسپہنرکےاوبداؤدےتہکںیہہک
الخیصہیکزایدیتریغوفحمظےہ(افرہیاوباعمفہیاکفمہےہ)
رافی  :دیعسنبوصنمر،اوباعمفہی،انبااحسؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکنحےکفلتخماسملئاکایبؿ
ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحےکفلتخماسملئاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 393

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب ٩سٌیس ،ابوخاٟس ،ابً ٩حَل٤ً ،٪زو ب ٩طٌیب ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زوب ٩اٌٟاؾ
رضي اہلل

َّا ٩ِ ًَ ٪ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ٩ِ ًَ ٪
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخإ ٔ ٟس َی ٌِىٔي ُسََ ِ ٠مَي َ ٪بِ ََ ٩حی َ
ًَ ِ٤زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َتزَ َّو َد أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛا َِ ٣زأَ ّة أَ ِو ا ِطت َ َری َخاز ٔ ّ٣ا
ََِٓ ٠ی ُ٘ َِّ ١
َش َصا َو ِّٔ َ ٩ِ ٣
َ ِّٔ َ ٩ِ ٣
َش َ٣ا َج َب َِ ٠ت َضا ًََِ ٠یطٔ َوإٔذَا ا ِطت َ َری
َ َخي ِ َر َصا َو َخي ِ َر َ٣ا َج َب َِ ٠ت َضا ًََِ ٠یطٔ َوأًَُوذُ ب ٔ َ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنٔيی أَ ِسأََ ُٟ
اػ َیت َٔضا َو َِ ٟی ِس َُ بٔا ِٟب َ َر َِٔ ٍٔ ٛی
َ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َزا َز أَبُو َسٌٔی ٕس ث ُ ََّ ٔ ٟ ٥یأ ِ ُخ ِذ ب ٔ َٔ ٨
َبٌٔي ّرا ََِٓ ٠یأ ِ ُخ ِذ ب ٔ ٔذ ِر َوة ٔ َس َ٨ا ٔ٣طٔ َو َِ ٟی ُ٘ ِِ ٣ٔ ١ث َ ١ذََ ٔ ٟ
ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َوا َِ ٟدازٔٔ ٦

امثعؿ نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب دیعس ،اوباخدل ،انب الجعؿ ،رمعف نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نب رمعفنب ااعلص ریض اہلل ےس رفاتی
ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ صخش یسک وعرت ےس اکنح رکے ای وکیئ اخدؾ رخدیے وت ویں
ےہک(رتہمج)اےاہلل ںیماسیکذات یک افرایکستعیبطیکوجوت ےنانبیئےہ الھبیئاچاتہوہںافر اس یکذاتیک افرایکستعیبط
یکوجوتےنانبیئےہربایئےسانپہاچاتہوہںافربجافٹنرخدیےوتاےکسوکاہؿوکاہھترھکرکیہیاملکتےہک۔اوبداؤدےتہکںیہہک
اوبدیعس(دبعاہللنبدیعس)ےناانتزایدہایکےہہکرھپاسیکاشیپینڑکپےافرابدنیایاخدؾےکقحںیمربتکیکداعامےگن۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دبعاہللنبدیعس،اوباخدل،انبالجعؿ،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلصریضاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحےکفلتخماسملئاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 394

راوی ٣ :ح٤سبً ٩یسي ،جزیز٨٣ ،ؼور ،سا ٥ٟب ٩ابی جٌسُ ،کیب ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض رضي اہلل تٌالی ً٨ہا

ض َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي
ُکیِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِسٔ ًَ َِ ُ ٩
اَ ٪و َج ِِّ ٨ب َّ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ج ِّ٨ب ِ َ٨ا َّ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و أَ َّ ٪أَ َح َس ُ ٥ِ ٛإٔذَا أَ َرا َز أَ َِ ٪یأتِ ٔی أَصِ َُ ٠ط َٗا َ ٢بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ َّ
ا٣َ ٪ا
اٟظ ِی َل َ
اٟظ ِی َل َ
َ
ا ٪أَبَ ّسا
َ َ ٥َِ ٟی ُ َّ
و ٪بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َوَْ ٟس ِٔی ذََ ٔ ٟ
َر َز ِٗت َ َ٨ا ث ُ َُِّّ ٗ ٥س َر أَ ِ ٪یََ ُٜ
رض ُظ َط ِی َل ْ

دمحمنبیسیع،رجری،وصنمر،اسملنبایبدعج،رکبی،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللاعتیلاہنع ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ںیم ےس وکیئ صخش بج اینپ ویبی ےس تبحص رکےن اک ارادہ رکے وت ےہک رشفع اہلل ےک انؾ ےس
اے اہلل وت مہ وک اطیشؿ ےس دفر رھک افر اطیشؿ وک اس زیچ ےس دفر رھک وج وت مہ وک اطع رفامےئ (ینعی افالد) (وت اہلل اعتیل اس داع یک
ربتکےس)ارگاؿےکاہیںہچبدیپاوہاگوتاطیشؿاسوکیھبکاصقنؿہناچنہپےکساگ۔

رافی  :دمحمنبیسیع،رجری،وصنمر،اسملنبایبدعج،رکبی،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحےکفلتخماسملئاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 395

راوی  :ہ٨از ،وٛیٍ ،سٔیا ٪سہی ١ب ٩ابی ػاٟح ،حارث ب٣ ٩د٠س ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالی

اُ ٩ِ ًَ ٪س َض ِی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث بِ ِٔ ٣َ ٩د َٕ ٠س ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْز ًَ َِ ٩ؤٛی ٍٕ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

و ٩ِ ٣َ ٪أَتَی ا َِ ٣زأَ َتطُ ِٔی زُبُزٔصَا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّْ ٌُ ٠ِ ٣َ ٥َ ٠

انہد،فعیک،ایفسؿلیہسنبایباصحل،احرثنبدلخم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایوجصخشاینپویبییکدربںیمامجعرکےفہوعلمؿےہ۔
رافی  :انہد،فعیک،ایفسؿلیہسنبایباصحل،احرثنبدلخم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحےکفلتخماسملئاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 396

راوی  :اب ٩بظارً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا٣ ،٪ح٤س بٜ٨٣ ٩سر

َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ ّزا َی ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟی ُضو َز
َ
رح ْث َل٥ِ ُٜ
و ٪إٔذَا َجا َ ٍَ ٣اَّ ٟز ُج ُ
َف ٔج َضا َٔ ٩ِ ٣و َرائ َٔضا ک َ َ
َی ُ٘وَ ُٟ
اَ ٪و َُ ٟس ُظ أَ ِح َو ََٓ ٢أِ٧زَ َ ٢اہللُ ُس ِب َحاَ٧طُ َو َت ٌَال َی ن َٔشا ُؤ ُِ َ ٥ِ ٛ
 ١أَصِ َ٠طُ ِٔی َ ِ
ِ
رحثَ ٥ِ ُٜأَنَّی ٔطئِت ُِ٥
َٓأتُوا َ ِ
انب اشبر ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،دمحم نب دکنمر ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اجرب ےس انس ہک وہیدی اہک رکےت ےھت ہک ارگ آدیم
ت
ےھچیپ ےک رخ امجع رکات ےہ وت اس اک ہچب پ اگنی دیپا وہات ےہ (وت اس یک رتددی ںیم) اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ (رتہمج) مھااری
ایتیھکںںیہسپاینپویتیھکںںیمسجرطػاچوہآؤ
رافی  :انباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،دمحمنبدکنمر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحےکفلتخماسملئاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 397

راوی ً :بساٌٟزیز ،ب ٩یحٌي ٣ ،ح٤س ،اب ٩س٤٠ہ٣ ،ح٤س ب ٩اسح ،ٙابا ٪ب ٩ػاٟح٣ ،حاہس ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل
تٌالی

ا ٪بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٩ی ِحٌَي أَبُو اْلِ َ ِػ َب ّٔ َح َّسثَىٔي َُ ٣ح َّْ ٤س َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩سَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبَ َ
َ ١وثَ َٕ ٍَ ٣َ ٩ص َذا
َُ ٣حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اَ ٪ص َذا ا َِ ٟه ُّی ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ َوص ُِ ٥أَصِ ُ
ْف َُ ٟط أَ ِو َص َ ٥إٔ٤َ َّ ٧ا ک َ َ
ض َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َواہللُ َی ِِ ٔ ُ

َ ٔ ٛ ١ت ٕ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِ٣ز ٔ
ا َِ ٟه ِّی َٔ ٩ِ ٣ی ُضو َز َوص ُِ ٥أَ ِص ُ
و ٪ب ٔ َٜثٔير ٕ ٔٔ٠ٌِٔ ٓ ٩ِ ٣ض ٔ َِ ٥وک َ َ
اب َوکَاُ ٧وا َی َز ِو َُ َٟ ٪ض َِِ ٓ ٥ـ َّل ًََِ ٠یض ٔ ِِٔ ٥ی ا َََِٓ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟاُ ٧وا َی ِ٘ َت ُس َ
ِ
رح ٕ
اَ ٪ص َذا ا َِ ٟه ُّی ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ َٗ ِس أَ َخ ُذوا
ٖ َوذََ ٔ ٟ
أَصِ ٔ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
َ أَ ِستَرُ َ٣ا َتُٜو ُ ٪ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ََٓ َ َ
اب أَ َِ ٪لَ َیأتُوا اَ ٨ِّ ٟشا َئ إ ٔ ََّل ًَل َی َ ِ
ت َو ُِ ٣سب ٔ َز ٕ
وُ ٨ِ ٣ٔ ٪ضِ٘ ٣ُ َّ٩ب ٔ ََل ٕ
ات
ب ٔ َذَ ٔ ٟ
رکا َو َی َتََّ ٠ذذُ َ
ْشحُ َ
َ ٔٔ٠ٌِٔ ٓ ٩ِ ٣ض ٔ َِ ٥وک َ َ
و ٪اَ ٨ِّ ٟشا َئ َ ِ
رقیِ ٕع َی ِ َ
َش ّحا ُّ َ ٨ِ ٣
ا ٪صَ َذا ا َِ ٟه ُّی َٔ ُ ٩ِ ٣
و ٪ا ِ٤ٟسٔی ََ ٍَ ٨تزَ َّو َد َر ُجُ ٨ِ ٣ٔ ١ض ٥ا ِ٣زأَ ّة ٔ ٩٣اْلِ َ ِنؼارٔ ٓ ََذ َصب َیؼ َ ٍُ ٨بٔضا ذََ َ ٔ ٟ
َو ُِ ٣ش َت َِ ٔ ٘٠یا ٕ
رک ِت ُط
َ ِ َ
ْ ِ َ ِ َ
ت َٓ َ٤َّ ٠ا َٗس َٔ ٦ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجزُ َ َ
َ َٓأَ َ ِ ٧
رح ٕ
َ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َ َوإ ٔ ََّل َٓا ِجتَِ ٔ ٨بىٔي َحًَّي َ ٔ
َش َی أَ ِ٣زُص َُ٤ا ٓ ََب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
َاػ َ ٍِ ٨ذََ ٔ ٟ
ٖٓ ِ
ًََِ ٠یطٔ َو َٗاَِ ٟت إٔ٤َ َّ ٧ا ُ٨َّ ٛا ِ ُ ٧ؤتَی ًَل َی َ ِ
ِ
َ
ت َو ُِ ٣ش َت َِ ٔ ٘٠یا ٕ
ت َو ُِ ٣سب ٔ َزا ٕ
رحثَ ٥ِ ُٜأَنَّی ٔطئِت ُِ ٥أَ ِی ُِ٘ ٣ب ٔ ََل ٕ
ت َی ٌِىٔي
رح ْث َلَٓ ٥ِ ُٜأتُوا َ ِ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١ن َٔشا ُؤ ُِ َ ٥ِ ٛ
َ َِ ٣و ٔؿ ٍَ ا َِ ٟو َٔ ٟس
ب ٔ َذَ ٔ ٟ
دبعازعلسی ،نب ییحی ،دمحم ،انب ہملس ،دمحم نب ااحسؼ  ،اابؿ نب اصحل ،اجمدہ ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک اہلل
اعتیلانبرمعریضاہللاعتیل اہنعوکاعم ػرفامےئ(اؿوکاسآتیےک ےنھجمںیم)فمہ وہاےہالصہصقہیےہ ہک ااصنریاکاکی
تبرپتسہلیبقوہیدویں ےکاسھتراتہاھتوہیدیالہاتکبےھتافرااصنریہلیبقفاےلاؿوکملعںیماےنپےسزایدہاجؿرکارثک
اعمالمت ںیم اؿ یک ریپفی رکےت ےھت الہ اتکب (وہید) اک رطہقی اھت ہک فہ اینپ وعروتں ےس رصػ اکی پ تئ رپ امجع رکےت ےھت
لرک)افرہیاحتلوعرتےکےیلزایدہرتسیکوہیتےہسپااصنراکہیہلیبقاسابتںیمیھبوہیدیکریپفیرکاتاھتافر
(ینعیتچ ا
ہلیبقرقشیےکولگاینپویبویںوکرطحرطحےسربہنہرکےتےھتافرفلتخمرطوقیںےسامجعیکذلتااھٹےتےھتیھبکآےگ
لرکبجاہمرجنی(رقشیےکولگ)دمہنیںیمآےئوتاؿںیمےساکیصخشےناکیااصنری
ےسیھبکےھچیپےسافریھبکتچ ا
وعرت ےس اکنح ایک افر اےنپ رطہقی ےک اطم ق اس ےس امجع رکان اچاہ وت اس ےن ااکنر رک دای افر وبیل ہک امہرے اہں رصػ اکی یہ
رطہقیرپامجعایکاجاتےہسپوتیھبایسرطہقیرپرکایرھپ ھجےسدحیلعیگاایتخررکےل۔اہیںکتہکاؿاکاعمہلمتہبڑبھایگافر

لَُک ُ َ ُ َ ِستْن ت
َث َأ ّن ُمْیعنی مھااری
روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کت چنہپ ایگ بت اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ ِ َ ا
ُُک رَح ٌ
تؤ ُ ْ
ْث ْم َ افَْثا رَحْ ْ
ت
ویبایں مھااری یتیھک ںیہ سپ اینپ یتیھک ںیم سج رطػ ےس اچوہ آؤ ینعی اسےنم ےھچیپ ےس تچ اٹل رکینعی (دوخؽ ایس اقمؾ ںیم رکف)
اہجںےسہچبدیپاوہاتےہ(افرفہرفجےہہنہکدرب)
رافی  :دبعازعلسی،نبییحی،دمحم،انبہملس،دمحمنباقحس،اابؿنباصحل،اجمدہ،رضحتانبابعسریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہضئوعرتےسابمرشتاکایبؿ
ابب  :اکنحاکایبؿ
احہضئوعرتےسابمرشتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 398

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤از ،ثابت ب٨انی ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩ا َٟرضي اہلل تٌالی ً٨ہ

اؿ ِت ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٥
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز أَ ِخب َ َرَ٧ا ثَاب ٔ ْت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَ َّ ٪ا َِ ٟی ُضو َز کَاِ َ ٧ت إٔذَا َح َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َخ ُجوصَا ٔ ٩ِ ٣ا ِٟب َ ِیتٔ َو ٥َِ ٟیُ َؤاکُٔ٠وصَا َو ٥َِ ٟیُظَ ارٔبُو َصا َو ٥َِ ٟیُ َحا ٌُٔ ٣وصَا ِٔی ا ِٟب َ ِیتٔ ٓ َُشئ ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ا َِ ٣زأَ ْة أَ ِ َ
آَخ
یف ُٗ ِ ١ص َُو أَذّی َٓا ًِ َتزُٟٔوا اَ ٨ِّ ٟشا َئ ِٔی ا ِٔ ٤َ ٟح ٔ
َ ًَ ِ ٩ا ِٔ ٤َ ٟح ٔ
َ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ُس ِب َحاُ َ ٧ط َو َت ٌَال َی َو َی ِشأَُٟوَ َ ٧
َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
یف إلٔ َی ٔ ٔ
ِاْل َی ٍٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جا ٌُٔ ٣وصُِٔ َّ٩ی ا ِٟب ُ ُیو ٔ
ت َو ِاػ ٌَُ ٨وا ک ُ ََّ ١ط ِی ٕئ َُي ِ َر اََ٨ِّ ٟا ٔح َٓ َ٘اَِ ٟت ا َِ ٟی ُضوزُ َ٣ا
ْش إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
 ١أَ َِ ٪ی َس ََ َط ِیئّا ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣زَٔ٧ا إ ٔ ََّل َخا َ٨َ َٔ ٟا ٓ ٔیطٔ َٓ َحا َئ أ ُ َس ِی ُس بِ ُ ٩حُ َـيِر ٕ َو ًَبَّازُ بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
یُزٔی ُس َص َذا اَّ ٟز ُج ُ

یف َٓ َت َََّ ٌ٤ز َو ِج ُط َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَلَ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟی ُضو َز َت ُ٘و َُ َٛ ٢ذا َو ََ ٛذا أَٓ َََل ُ ٜٔ ٨ِ َ ٧ح ُضِٔ َّ٩ی ا ِٔ ٤َ ٟح ٔ
َّ
َاس َت ِ٘ َب َِ ٠ت ُض َ٤ا َص ٔسیَّ ٍْ َٟٔ ٩ِ ٣ب َ ٕن إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َُخ َجا ٓ ِ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًي هَ َ٨َّ ٨ا أَ ِِ َٗ ٪س َو َج َس ًََِ ٠یض ٔ َ٤ا ٓ َ َ
ٓ ََب ٌَ َث ِٔی آثَارٔص َٔ٤ا َٓوَ َ٨َّ ٨ا أَُ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟیحٔ ِس ًََِ ٠یض ٔ َ٤ا

ومیس نب اامسلیع ،امحد ،اثتب انبین ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وہیدویں ںیم بج یسک وعرت وک
ضیحآاتےہوتفہاسوکرھگےسابرہرکدےتیہناسوکاےنپ اسھتالھکےتالپےتافرہناسےکاسھترھگںیمرےتہولوگںےنروسؽ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ےک قلعتم درایتف ایک وت اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ۔ (رتہمج) ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےسضیحےکقلعتمدرایتفرکےتںیہوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساؿ وکیئادےئجیہکضیحاکیرطحیکدنگیگےہذہلازامہن

ضیح ںیم وعروتں ےس اگل روہ (امجع ہن رکف) اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اؿ وک اےنپ اسھت رھگفں ںیم
روھکافربساکؾرکفوساےئامجعےکسپوہیدیےنہکےگلہیصخش(دمحمیلصاہللہیلعفآہلفملس)وتامہریاخمتفلںیموکیئرسکںیہن
وھچڑاناچاتہ(ہینسرک)ادیسنبخیصہافعابعدنبرشبروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآےئافررعضایکایروسؽاہللوہیدی
ااسی ااسی رکےت ںیہ وت (رھپ مہ یھب اؿیک اخمتفل ںیم) ضیح یک احتل ںیم وعروتں ےس امجع ویکں ہن ایکرکںی؟ ہی نس رک روسؽیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس اک رہچہ ابمرک ریغتم وہ ایگ اہیں کت ہک مہ ہی ےھجمس ہک اشدی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اب دفونں یک ابت رپ
ہصغآایےہفہدفونںفاہںےسلکنےئگ۔اسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسںیہکےسدفدھاکدہہیآایآپیلصاہلل
ہیلعفآہل فملس ےن اؿ دفونں وک الب اجیھب (اتہک اؿ وک الپںیئ) بت مہ ےھجمسہک آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس اک ہصغ اؿ رپ ںیہن اھت(ہکلب
وہیدرپاھتوجمکحایہلوکاینپاخمتفلھجمسرےہےھت)
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اثتبانبین،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
احہضئوعرتےسابمرشتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 399

راوی ٣ :شسز ب ٩یحٌي جابز ب ٩ػبح ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ُٔ ٩ػ ِب ٕح َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت خ ََٔل ّسا ا َِ ٟض َحز ٔ َّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَائٔظَ ٍَ َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َت ُ٘و ُ٢
یت ِٔی ِّ
اٟظ ٌَارٔ ا َِ ٟواح ٔ ٔس َوأََ٧ا َحائ ْٔف كَا ْٔ ٣ث َّٓ ٔ ِ ٪أَ َػابَ ُط ٔ٣ىِّي َط ِی ْئ ُ ََش َ١
ُُ ٨ِ ٛت أََ٧ا َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٧ ٥َ ٠ب ٔ ُ
اب َت ٌِىٔي ثَ ِوبَ ُط ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِی ْئ ُ ََش َََ٣َ ١اُ َ ٧ط َوَ ٥َِ ٟی ٌِ ُس ُظ َو َػلَّی ٓ ٔیطٔ
َََ٣اُ َ ٧ط َوَ ٥َِ ٟی ٌِ ُس ُظ َوإ ٔ ِ ٪أَ َػ َ

دسمدنبییحیاجربنبحبص،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکںیمافرروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساکیڑپکاافڑھ
رک وسےت ےھتاس احؽ ںیم ہک ںیم احہضئ وہیت یھت سپ ارگآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےکدبؿ رپ ریمےوخؿ ضیح اک وکیئ دہبھ
گلاجاتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرصػایسہگجوکدوھےتےھتاہجںوخؿاگلوہاتاھتاسےسزایدہوکںیہن۔ایسرطحارگآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ڑپکے رپ ریمے وخؿ ضیح اک وکیئ دہبھ گل اجات بت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رصػ اانت یہ ہصح
دوھےتےنتجرپوخؿاگلوہاتاھتزایدہںیہندوھےتےھتافررھپایسڑپکےںیمامنززپھےتیلےھت۔
رافی  :دسمدنبییحیاجربنبحبص،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
احہضئوعرتےسابمرشتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 400

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء٣ ،شسز ،حٔؽ ،طیبانیً ،بساہلل ،ب ٩طساز ،حرضت ٣ی٤و٧ہ زی٨ب حارث رضي اہلل تٌالی ً٨ہ

ئ َو َُ ٣ش َّس ْز َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ِْؽ ًَ َِّ ٩
اٟظ ِی َبان ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ط َّساز ٕ ًَ َِ ٩خا َٟتٔطٔ َِ ٣ی ُ٤و ٍَ َ ٧ب ٔ ِ٨تٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

اَش ا َِ ٣زأَ ّة ٔ ٩ِ ٣ن َٔشائٔطٔ َوه ٔ َی َحائ ْٔف أَ ََ ٣زصَا أَ َِ ٪ت َّتز ٔ َر ث ُ َّ٥
ا َِ ٟحار ٔٔث أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪إٔذَا أَ َرا َز أَ ِ ٪یُ َب ٔ َ

اَشصَا
یُ َب ٔ ُ
دمحمنبالعء،دسمد ،صفح ،نابیین،دبعاہلل،نبدشاد ،رضحتومیمہنزبنیاحرثریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکبجآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملساینپیسکویبیےسضیحیکاحتلںیمابمرشت(االتخطفاسمس)اکارادہرفامےتوتاسوکاکیازارابدنےنھاک
مکحرفامےتاسےکدعبابمرشترفامےت۔
رافی  :دمحمنبالعء،دسمد،صفح،نابیین،دبعاہلل،نبدشاد،رضحتومیمہنزبنیاحرثریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگاحتلضیحںیمامجعرکےھٹیبوتاساکافکرہایکدے؟
ابب  :اکنحاکایبؿ
ارگاحتلضیحںیمامجعرکےھٹیبوتاساکافکرہایکدے؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 401

راوی ٣ :شسز ،یحٌي  ،طٌبہ ،سٌیس ،حً ٥ٜبساٟح٤یس ،بً ٩بساٟزح ،٩٤ب٘٣ ٩ش ،٥حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالی

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب ٍَ َوَُيِرُ ُظ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَىٔي ا َِ ٟح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ُ ٜبسٔ ا َِ ٟحٔ٤یسٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََ ِ٘ ٣ٔ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ش ٕ٥
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی َّأ ٟذی َیأتِ ٔی ا َِ ٣زأَ َت ُط َوه ٔ َی َحائ ْٔف َٗا ََ ٢ی َت َؼ َّس ُ ٚبٔسٔی َ٨ا ٕر أَ ِو بِٔ ٔ ٨ؼ ٕٔ زٔی َ٨ارٕ
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
دسمد ،ییحی ،ہبعش،دیعس ،مکح دبعادیمحل ،نب دبعارلنمح ،نب مسقم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجصخشضیحیکاحتلںیماینپویبیےسامجعرکےھٹیبفہاکیدانیرایآداھدانیردصہقرکے
رافی  :دسمد،ییحی،ہبعش،دیعس،مکحدبعادیمحل،نبدبعارلنمح،نبمسقم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ارگاحتلضیحںیمامجعرکےھٹیبوتاساکافکرہایکدے؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 402

راوی ً :بساٟشَل ٦ب٣ ٩لہز ،جٌْفً ،لی ب ٩ح ٥ٜابوحش٘٣ ،٩ش ،٥حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس َّ
ْف َی ٌِىٔي ابِ َُ ٩سََ ِ ٠مَي ًََ ٩ِ ًَ ٪ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟح َش ٔ ٩ا َِ ٟحزَر ِّٔی ًَ ِ٩
اٟش ََلٔ ٦بِ َُ ٣ُ ٩لضَّز ٕ َح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ْ
اٟسَٓ ٔ ٦سٔی َْ ٨ار َوإٔذَا أَ َػابَ َضا ِٔی ا ِن٘ ٔ َلا َٔ َّ
ض َٗا َ ٢إٔذَا أَ َػابَ َضا ِٔی أَ َّو َّٔ ٢
ٕ زٔی َ٨ا ٕر َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز
َٔ ِ٘ ٣ش ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٟسِ ٔ ٨َٓ ٔ ٦ؼ ُ
ِرک ٔیَ ِ٘ ٣ٔ ٩ِ ًَ ٥ش ٕ٥
َو ََ ٛذَٗ َٟٝٔا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ال َ ٔ
دبعاالسلؾنبرہطم،رفعج،یلعنبمکحاوبنسح،مسقم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلاہنعےسرفاتیےہہکوجصخشوخؿاجری
وہےن یک احتل ںیم امجع رک ےھٹیب اس رپ اکی دانیر ےہ افر وج وخؿ دنب وہ اجےن رپ (رگم لسغ ےس ےلہپ) امجع رکے اس رپ ف
دانیرےہ۔
رافی  :دبعاالسلؾنبرہطم،رفعج،یلعنبمکحاوبنسح،مسقم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زعؽاکایبؿ
ابب  :اکنحاکایبؿ
زعؽاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 403

راوی  :اسح ٙب ٩اس٤اًی ،١سٔیا ٪اب ٩ابی ٧حیح٣ ،حاہس ،حرضت ابوسٌیس خسری رضي اہلل تٌالی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََّ ١
اٟلا ََ٘ ٟان ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔی َ٧حٔ ٕ
َ
ُک ذََ ٔ ٟ
یح ًَ َِ ٣ُ ٩حاص ٔ ٕس ًَ َِٗ ٩زَ ًَ ٍَ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ذُ ٔ َ
 ١أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛوَ ٥َِ ٟی ُ٘ َََِ ٓ ١ل َیٔ ٌَِ ِ ١أَ َح ُس ُُ َّ ٧َّٔٓ ٥ِ ٛط َِ ٟی َش ِت ٔ٩ِ ٣
ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ٌِىٔي ا ٌَِ ٟزِ ََٗ ٢ا ََ ٥َ ٔ ٠َٓ ٢یٔ ٌَِ ُ

َنٔ ِٕص َِ ٣دُ٠و َٗ ٍٕ إ ٔ ََّل اہللُ َخاَ ُ٘ ٔ ٟضا َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َٗزَ ًَ ٍُ َِ ٣ول َی زٔ َیاز ٕ

ااحسؼنباامسلیع،ایفسؿانبایبحیجن،اجمدہ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتیلاہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےک اسےنم زعؽ اکذرک ایک ایگ وتآپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامای ہک ااسی تمرکف اس ےیلہک وکیئ اجؿ دیپا وہےنفایل ںیہنرگم

اہللاسوکدیپارکےلاگ۔اوبداؤدےتہکںیہہکزقہعزایداکآزادرکدہالغؾےہ۔
رافی  :اقحسنباامسلیع،ایفسؿانبایبحیجن،اجمدہ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
زعؽاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 404

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ابا ،٪یحٌي ٣ح٤س بً ٩بساٟزح ،٩٤ثوبا ،٪حرضت ابوسٌیس خسری رضي اہلل تٌالی ً٨ہا

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبَا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي أَ ََّ ٣ُ ٪ح ََّ ٤س بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ثَ ِوبَا ََ ٪ح َّسثَ ُط أَ َّ ٪رَٔٓا ًَ ٍَ َح َّسثَ ُط ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ُک ُظ أَ َِ ٪ت ِحَ ١َ ٔ٤وأََ٧ا أُرٔی ُس َ٣ا یُزٔی ُس
أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُج َّل َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪لٔی َجارٔ َی ٍّ َوأََ٧ا أَ ًِز ٔ َُ ٨ِ ًَ ٢ضا َوأََ٧ا أَ ِ َ
ْص َٓطُ
اس َت َل ٌِ َت أَ َِ ٪ت ِ ٔ
اٟؼ ِِ َزی َٗا ََ َٛ ٢ذبَ ِت َی ُضوزُ َِ ٟو أَ َرا َز اہللُ أَ َِ ٪ی ِدُ َ٘ ُ٠ط َ٣ا ِ
اِّ ٟز َجا َُ ٢وإ ٔ َّ ٪ا َِ ٟی ُضو َز تُ َح ِّس ُث أَ َّ ٪ا ٌَِ ٟزِ َِ ٣َ ٢و ُؤ َزةُ ُّ

ومیس نب اامسلیع ،اابؿ ،ییحی دمحم نب دبعارلنمح ،وثابؿ ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش
ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ریمےاپس اکی ابدنی ےہ سج ےس ںیم زعؽرکات وہں۔ ےھجماس اک لمح رقار اپان دنسپ ںیہن ےہ ویکہکن
ںیم اس ےس فیہ اچاتہ وہں وج اعؾ وطر رپ ولگ اچےتہ ںیہ ینعی اس وک رففتخ رک ےک امیل تعفنم وج لمح اپےن ےک دعب متخ وہ اجیت
ےہ) افر وہیدی ےتہک ںیہ ہک زعؽ رکان وھچےٹ امیپےن رپ زدنہ دروگر رکان ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وہیدی طلغ ےتہک
ںیہ۔ارگاہللاعتیلاسوکدیپارکاناچےہوتوتاسوکرفکںیہناتکس
رافی  :ومیسنباامسلیع،اابؿ،ییحیدمحمنبدبعارلنمح،وثابؿ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
زعؽاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 405

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا ،َٟربیٌہ ،ب ٩ابی ًبساٟزح٣ ،٩٤ح٤س ب ٩یحٌي اب ٩حبا ،٪حرضت اب٣ ٩حيریز رضي اہلل تٌالی ً٨ہا

َّا ٩ِ ًَ ٪ابِ َٔ ٣ُ ٩حي ِرٔیز ٕ َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت
یٌ ٍَ بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ح َّ٤سٔ بِ َٔ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩حب َ
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟرب ٔ َ
َ
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َفأَیِ ُت أَبَا َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َٓ َحَِ ٠ش ُت إَِٔ ٟیطٔ ٓ ََشأ ُِ ٟت ُط ًَ ِ ٩ا ٌَِ ٟزِ َٔ٘ َٓ ٢ا َ ٢أَبُو َسٌٔی ٕس َ َ
ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َ َ

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی َُزِ َوة ٔ بَىٔي ا ِِ ٤ُ ٟؼ َلَٓ ٙٔ ٔ ٠أ َ َػب ِ َ٨ا َسب ِ ّیا َٔ ٩ِ ٣س ِي ٔي ا َِ ٌَ ٟز ٔب ٓ ِ
َاط َت َض ِی َ٨ا اَ ٨ِّ ٟشا َئ َوا ِط َت َّس ِت ًَ َِ ٠ی َ٨ا ا ٌُِ ٟزِبَ ٍُ
َوأَ ِحبَب ِ َ٨ا ا َِٔ ٟٔسا َئ َٓأ َ َر ِزَ٧ا أَ َِ ٪ن ٌِز ٔ َ ٢ث ُ َّ٨َ ٠ِ ُٗ ٥ا َن ٌِز ٔ َُ ٢و َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَي ِ َن أَهِ ُضزَٔ٧ا َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ن ِشأ َ َُ ٟط ًَ ِ٩
َ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜأَ ََِ ٪ل َتٔ ٌَُِ٠وا َ٣ا َٔ ٩ِ ٣ن َش َ ٍٕ ٤کَائ ٔ َ ٍٕ ٨إلٔ َی یَ ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ ٍٔ ٣إ ٔ ََّل َوه ٔ َی کَائ ٔ ٍَْ ٨
َ ٓ ََشأ َ ِ٨َ ٟا ُظ ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
ذََ ٔ ٟ

یبنعق،امکل،رہعیب،نبایبدبعارلنمح،دمحمنبییحیانبةحؿ،رضحتانبریحمسیریضاہللاعتیلاہنعےسرفاتیےہہکںیمدجسمںیم
ایگ وت اوبدیعس دخری وکداھکی ںیم اؿ ےک اپس ھٹیب ایگ افر زعؽ ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوبدیعس ےن اہک مہ رعفہ ینب  قلطص ںیم روسؽ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےلکن وت فاہں مہ ےن رعب ےک دیقی اپےئ (الغؾ افر ابدنایں) مہ ےن وعروتں وک انیل اچاہ ویکہکن ہک
اکنحےکریغبرانہامہرے ےیل لکشموہراہاھترگماسےک اسھتامیلتعفنم یھبولطمب یھتسپ مہےناؿےس زعؽرکےناکارادہ
ایک(اتہکلمحہنرقاراپےئافرامیلتعفنماکدصقمیھبوفتہنوہ)وتمہےناہکہکایکمہزعؽرکںیاساحؽںیمہکروسؽیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسامہرےدرایمؿوموجدںیہ؟ینعیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکااجزتےکریغبسپمہےناسےکابرےںیمآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایااسیرکےنںیموکیئرحجںیہنےہ۔وجاجںینایقتم
کتدیپاوہےنفایلںیہفہرضفردیپاوہرکرںیہیگ
رافی  :یبنعق،امکل،رہعیب،نبایبدبعارلنمح،دمحمنبییحیانبةحؿ،رضحتانبریحمسیریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
زعؽاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہٓ ،ـ ١ب ٩زٛين ،زہير ،ابوزبير ،حرضت جابز رضي اہلل تٌالی ً٨ہا

 ١بِ ُ ٩زُ َٛي ِ ٕن َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ ٢جا َء َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ

ُک ُظ أَ َِ ٪ت ِحَ٘ َٓ ١َ ٔ٤ا َ ٢ا ًِز ٔ َِ ٨ِ ًَ ٢ضا إ ٔ ِٔ ٪طئ َِت
إلٔ َى َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪لٔی َجارٔیَ ٍّ أَك ُ ُ
وٖ ًََِ ٠ی َضا َوأََ٧ا أَ ِ َ
 ١ث ُ َّ ٥أَ َتا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟحارٔ َی ٍَ َٗ ِس َح ََِ ٠٤ت َٗا َِ َٗ ٢س أَ ِخب َ ِرتُ َٝأَُ َّ ٧ط َس َیأِت َٔیضا َ٣ا
َُّٓٔ َّ ٧ط َس َیأِت َٔیضا َ٣ا ٗ ُِّس َر ََ ٟضا َٗا ََ٠َٓ ٢ب ٔ َث اَّ ٟز ُج ُ
ٗ ُِّس َر ََ ٟضا
امثعؿنبایبہبیش،لضفنبدنیک،زریہ،اوبزج ،،رضحتاجربریضاہللاعتیلاہنعےسرفاتیےہہکاکیصخشروسؽیلصاہللہیلع

فآہلفملس ےکاپس آای افروبال ریمےاپس اکی ابدنی ےہ سج ےس ںیم تبحص ایکرکات وہں رگم ںیماس اکاحہلم وہاندنسپ ںیہنرکات

آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگوتاچےہوتاسےسزعؽرکوجتمسقںیموہاگفہدیپاوہاجےئاگسپفہھچکدمتےکدعبآای
افررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسفہابدنیاحہلموہیئگےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیمےنےلہپیہیئادای
اھتہکوجتمسقںیموہاگفہدیپاوہاجےئاگ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،لضفنبدنیک،زریہ،اوبزج ،،رضحتاجربریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفرسفںےکاسےنمامجعاکاحؽایبؿرکاناجزئںیہن
ابب  :اکنحاکایبؿ
دفرسفںےکاسےنمامجعاکاحؽایبؿرکاناجزئںیہن

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ٣ :شسز ،بْش ،جزیزی٣ ،و ،١٣اس٤اًی٣ ،١وسي ،ح٤از ،جزیز حرضت ابوا٨ٟرضہ

وسي َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ک ُ ُُّ ٠ض ِ٥
ْش َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ؤ ََّ ١ْ ٣ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ْ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي
رض َة َح َّسثَىٔي َط ِی ْذ ٔ ٩ِ ٣كَُٔا َو َة َٗا ََ ٢ت َث َّویِ ُت أَبَا ص َُزیِ َز َة بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ ٥َِ ٠َٓ ٍٔ٨أَ َر َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ

یص ٓ ٔیطٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َط َّس َت ِظٔ٤ي ّرا َوَلَ أَٗ َِو ًََ ٦ل َی َؿ ِی ٕٕ ٔ٨ِ ٣طُ َٓب َ ِی َ٤َ ٨ا أََ٧ا ً ٔ َِ ٨س ُظ یَ ِو ّ٣ا َوص َُو ًَل َی َ ٔ
رسیز ٕ َٟطُ َو ٌََ ٣طُ ْ ٔ ٛ
ٔیص أَ َِ٘ ٟا ُظ إ َِٔ ٟی َضا َٓ َح َِ ٌَ ٤ت ُط َٓأ َ ًَا َز ِت ُط
َح ّصي أَ ِو ّ َ ٧وی َوأَ ِس َٔ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ط َجارٔ َی ٍْ َُ ٟط َس ِو َزا ُئ َوص َُو ی َُشبِّحُ ب ٔ َضا َحًَّي إٔذَا أَ ِنٔ ََس َ٣ا ِٔی ا ِلٔ ٜ
َ ًَىِّي َو ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُِ ٠ُٗ ٢ت بَل َی َٗا َ ٢بَ ِی َ٨ا أََ٧ا
ِٔی ا ِلٔ ٜ
ٔیص ٓ ََسٓ ٌََ ِتطُ إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََل أ ُ َح ِّسث ُ َ
َ ِٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ إٔذِ َجا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّي َز َخ َ ١ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ َح َّص ا ًََِٔ ٟي َّ
اٟس ِو ٔس َّي ثَ ََل َث
أُو ًَ ُ
َ٣زَّا ٕ
َ ِٔی َجأ ٔ ٧ب ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ َٓأَٗ َِب َ ١یَ ِ٤شٔي َحًَّي اَ ِ ٧ت َهی إلٔ َ َّی ٓ ََو َؿ ٍَ َی َس ُظ ًَل َ َّی َٓ َ٘ا َ ٢لٔی
ت َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج َْ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ص َُو ذَا یُو ًَ ُ
ٌَِ ٣زُوّٓا َٓ ََ ٨ض ِـ ُت َٓاَ ِ ٧ل ََٙ ٠یَ ِ٤شٔي َحًَّي أَتَی ََ٘ ٣ا َُ ٣ط َّأ ٟذی ی َُؼل يی ٓ ٔیطٔ َٓأَٗ َِب ََِ ٠ًَ ١یض ٔ َِ ٥و َُ ٌَ ٣ط َػ َّٔا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪رٔ َجا َٕ ٢و َػ ٌّٕ ٔ٩ِ ٣
ئ أَ ِو َػ َّٔا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪ن َٔشا ٕئ َو َػ ٌّٕ ٔ ٩ِ ٣رٔ َجا َٕ٘ َٓ ٢ا َ ٢إ ٔ ِ ٪أَ ِن َشانٔی َّ
اٟظ ِی َلا َُ ٪ط ِیئّا َٔ ٩ِ ٣ػ ََلت ٔی َٓ ُِ ٠ی َش ِّبحِ ا ِِ َ٘ ٟو َُ ٦و ُِ ٟی َؼ ِّٔ ِٙ
ن َٔشا ٕ
اَ ٨ِّ ٟشا ُئ َٗا َََ ٓ ٢ؼلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ٥َِ ٟیَ َِ ٨ص َٔ ٩ِ ٣ػ ََلتٔطٔ َط ِیئّا َٓ َ٘ا ََ ٣َ ٢حاَ ٔ ٟشَ ٣َ ٥ِ ُٜحاَ ٔ ٟشَ ٥ِ ُٜزا َز

١
وسي صَا صُ َ٨ا ث ُ ََّ ٥حَ ٔ٤س اہللَ َت ٌَال َی َوأَثِى َي ًََِ ٠یطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس ث ُ ََّّ ٥ات َٔ ُ٘وا ث ُ َّ ٥أَٗ َِب ًََ ١ل َی اِّ ٟز َجا َٔ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ص ِ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ١اَّ ٟز ُج ُ
َُ ٣

َ ٓ ََی ُ٘و ُُِ ٠ٌََ ٓ ٢ت
إٔذَا أَتَی أَصِ َُ ٠ط َٓأََُِِ ٠ًَ ََٙ ٠یطٔ بَابَ ُط َوأَ َِِ ٟی ًََِ ٠یطٔ ٔست ِ َر ُظ َوا ِس َتت َ َر بٔ ٔشتِر ٔاہللٔ َٗاُٟوا َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢ث ُ ََّ ٥ی ِحُ ٔ ٠ص َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
ئ َٓ َ٘ا ََ ٢ص ِ ٩ِ ٣َ َّ٩ُٜ٨ِ ٣ٔ ١تُ َح ِّس ُث ٓ ََش َٜت ِ َن َٓ َح َث ِت َٓ َتا ْة َٗا ََ ٣ُ ٢ؤ َّ١ْ ٣
ََ ٛذا ٓ ٌََُِ ٠ت ََ ٛذا َٗا َََ ٓ ٢شَٜتُوا َٗا ََٓ ٢أَٗ َِب ًََ ١ل َی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
اب ًَل َی إ ٔ ِح َسی ُر ِٛبَت َِی َضا َو َت َلا َوَِ ٟت َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٟ ٥َ ٠ي َ َرا َصا َو َی ِش ََ َ ٍَ ٤لَک ََ ٣ضا َٓ َ٘اَِ ٟت
ِٔی َحسٔیثٔطٔ َٓ َتا ْة َْ ٌَ ٛ

َ ١ط ِی َلإٍ َ ٧
 ١ذََ ٔ ٟ
 ١ذََ ٔ ٟ
َ ََ ٣ث ُ
َ َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ََ ٣ث ُ
و٣َ ٪ا ََ ٣ث ُ
وَ ٪وإُٔ َّ ٧ضَ َٟ َّ٩ی َت َح َّسث ِ َُ ٨ط َٓ َ٘ا ََ ٢ص َِ ١ت ِس ُر َ
َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إُٔ َّ ٧ض َِ َٟ ٥ی َت َح َّسث ُ َ
َٟٔ٘ی ِت َطی َلاّ٧ا ِٔی ِّ َّ
ٔیب اِّ ٟز َجا ٔ٣َ ٢ا هَ َض َز رٔی ُح ُط َوَ ٥َِ ٟیوِ َض ِز َِ ٟوُ٧طُ أََلَ
اض یَ ُِ ٨وزُ َ
اٟشَ َ٘ َٓ ٍٔ ٜضي َٔ ٨ِ ٣ضا َحا َج َتطُ َواُ ٨َّ ٟ
و ٪إَِٔ ٟیطٔ أَ ََل َوإ ٔ َّ ٪ك َ
َ ِ
وسي أََلَ ََل ُی ِٔ ٔـي َ َّن َر ُج ْ١
ٔیب اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ َ٣ا هَ َض َز َِ ٟوُ ُ ٧ط َو ٥َِ ٟیَوِ َض ِز رٔی ُحطُ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو ٔ ٩ِ ٣صَا صُ َ٨ا َحٔٔوِ ُتطُ ًَ َِ ٣ُ ٩ؤ ََّ ١ٕ ٣و َُ ٣
إ ٔ َّ ٪ك َ
َّ
َُک ثَاَ ٔ ٟث ٍّ َٓأ ُ ِن ٔشیت َُضا َوص َُو ِٔی َحسٔیثٔ َُ ٣ش َّسز ٕ َو َل ٜٔىِّي  ٥َِ ٟأ ُ ِت٘ ٔ ُِ ٨ط َ٤َ ٛا أُح ُّٔب
إلٔ َی َر ُج َٕ ١و ََل ا َِ ٣زأَ ْة إلٔ َی ا َِ ٣زأَة ٕإَٔل إلٔ َی َو َٕ ٟس أَ ِو َوإ ٔ ٟس َوذ َ َ
اٟل َٔاو ٔ ِّی
و َٗا ََ ٣ُ ٢
رض َة ًَ ُِّ ٩
وسي َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ
دسمد ،رشب ،رجریی ،وملم ،اامسلیع ،ومیس ،امحد ،رجری رضحت اوبارضنلہ اکی افطفی خیش ےس رفاتیرکےت ںیہ فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم
دمہنیںیمرضحتاوبرہریہےکاپسامہمؿوہاوتںیماحصہبںیمادایگیئابعدترپافرامہمؿیکاخرطداریرپاانتدعتسمیسکوکںیہناپای
انتج ہکرضحتاوبرہریہوکاپای۔اکیدؿںیمآپےکاپساھٹیباھتافرآپاکی تخرپ یلیھےیلوہےئرشتفیرفامےھتسج ںیم
رکنکایں ای ایلھٹگں رھبی وہیئ ںیھت۔  تخ ےک ےچین اکی ایسہ افؾ ولڈنی یھٹیب وہیئ یھت افر آپ اؿ رکنکویں ای ویلھٹگں رپ حیبست زپھ
رےہےھتبجرکنکایں متخ وہاجںیتوت فہ ولڈنی اؿوکااھٹک رکےک  یلیھ ںیمڈایتل افرااھٹرکآپ وکددییتیایس اانثءںیم اوھنںےن
دمحمےساہک۔ایکںیماانپاحؽافرروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدحثیمتوکہنانسؤں؟ںیمےناہکویکںںیہناوھنںےنایبؿایکہک
اکی رمہبت ںیم دجسم وبن ی ںیم ںیم اخبر ںیم ولٹ راہ اھت اےنت ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ںیم رشتفی الےئ افر نیت
رمہبت وپاھچ دفرسے وجاؿ وک یسک ےن داھکی ےہ (رماد اوبرہریہ ےھت) اکی صخش وبال ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ دجسم ےک
اکی وگہش ںیم زگزگا راہ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمےاپسرشتفیالےئ افر از راہتقفش اانپدتس ابمرک  ھج رپ راھک
افررنیمافرایپرےسوگتفگرفامیئرھپںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتالچاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساس ہگج
رپےچنہپاہجںآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنززپھرےہ ےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسولوگںیکرطػوتمہجوہےئآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دف ںیفص رمدفں یک ںیھت افر اکی فص وعروتں یک یھت ای ہی اہک ہک دف ںیفص وعروتں یک افر اکی فص
رمدفں یک یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ اطیشؿ ےھجم امنز ےس ھچک رفاومش رکا دے وت رمد احبسؿ اہلل ںیہک افر
وعرںیتاہھت رپاہھت امرںی اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت رھپآپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن امنز زپاھیئ افر آپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس وک ںیہکوہسہنوہااس ےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایبساینپ اینپہگج ےھٹیبرںیہخیشومٰیس ےناانتزایدہایک ےہ

ہکرھپاہللیکدمحانثءیکافراامدعباہکاےکسدعبومٰیسؤملمافردسمدبسقفتمںیہہکرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنولوگںیک
رطػوتمہج وہ رک رفامای ایک مت ںیم ااسی وکیئصخش ےہ وج اینپ ویبی ےکاپس اجات ےہ درفا زہ دنبرکات ےہ افر رپدہ ڈاؽرک اہلل ےک رپدہ
ںیمپھچاجاتےہ؟ولوگںےنرعضایکاہںآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرھپفہولوگںےساتہکرھپاتےہہکںیمےنااسیایک
فاسی ایک ہی نس رک ولگ اخومش رےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وعروتں یک رطػ وتمہج وہےئ افر رفامای ایک مت ںیم وکیئ ایسی
وعرت ےہ وج ایسی ابںیت دفرسی وعروتں ےس  یتہ وہ؟ وعرںیت ہی نس رک اخومش وہ ںیئ اےنت ںیم اکی ونوجاؿ وعرت ےن ےنٹھگ
کیٹرکرگدؿدرازیکاتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسوکدھکیںیلافراسیکابتنسںیلانچہچناسےناہکایروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس رمد یھب ااکسذرک رکےت ںیہ افر وعرںیت یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اجےتن وہ ایکس اثمؽ ایک ےہ؟ ایکس
اثمؽ ہی ےہ ہک اکی اطیشؿ اکی اطیشؿ ےس رس راہ ےلم افر اس ےس اینپ یسنج رضفرت وپری رکے درآاحنہکیل ولگ اےس دھکی
رےہ وہں آاگ ہ وہ اجؤ رمدفں یک وخوبش ہی ےہ ہک ایکس وب ولعمؾ وہ افر رگن ولعمؾ ہن وہ وعروتں یک وخوبش فہ ےہ  اکس رگن داھکیئ
دے رگم وخوبش ولعمؾ ہن وہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ےھجم خیش ومٰیس افر ؤملم ےک ہی اافلظ اید ںیہ ربخدار وکیئ رمد یسک دفرسے رمد ےک
اسھتاکیرتسبرپہنےٹیل افرہنوکیئوعرتیسکدفرسیوعرتےکاسھترگماےنپہچبایابپےکاسھتافررسیتےاکذرکںیموھبؽایگ
افرہیومضمؿدسمدیکدحثیںیمیھبےہنکیلےھجمایھچرطحوفحمظںیہنافرومٰیسےنویںاہکےہدحانثامحدنعارجلریینعایب
ارضنلةنعالطفاافی
رافی  :دسمد،رشب،رجریی،وملم،اامسلیع،ومیس،امحد،رجریرضحتاوبارضنلہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالطلؼ
وعرتوکرمدےکالخػربہتشگرکان
ابب  :اتکباالطلؼ
وعرتوکرمدےکالخػربہتشگرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 408

راوی  :حش ٩بً ٩لی ،زیس ب ٩حباب٤ً ،ار ب ٩زریً ،ٙبساہلل بً ٩یسيً ،رک٣ہ ،یحٌي ب ٩یٌ٤ز ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل

ً٨ہ

ٔرک ََ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ی ِحٌَي
ار بِ ُُ ٩ر َزیِ ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٙب ٔس اہللٔ بِ َٔٔ ً ٩یسي ًَ ِٔ ِ ً ٩
اب َح َّسثَ َ٨ا ًَ َُّ ٤
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َب ٔ
بِ َٔ ٩ی ٌِ ََ ٤ز ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص ٔ٨َّ ٣ا ََ ٩ِ ٣خب ََّب ا َِ ٣زأَ ّة ًَل َی َز ِو ٔج َضا أَ ِو ًَ ِب ّسا ًَل َی
َس ِّی ٔسظ ٔ
نسح نب یلع ،زدی نب ةحب ،امعر نب زرقی ،دبعاہلل نب یسیع ،رکعہم ،ییحی نب رمعی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ
روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش یسک وعرت وک اس ےک وشرہ ےس ای الغؾ وک اس ےک آاق ےس ربہتشگ رکے فہ مہ ںیم
ےسںیہنےہ
رافی  :نسحنبیلع،زدینبةحب،امعرنبزرقی،دبعاہللنبیسیع،رکعہم،ییحینبرمعی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
وعرتاےنپوہےنفاےلوشرہےسایکسیلہپفایلویبییکالطؼاکاطمہبلہنرکے
ابب  :الطؼاکایبؿ
وعرتاےنپوہےنفاےلوشرہےسایکسیلہپفایلویبییکالطؼاکاطمہبلہنرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 409

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا ،َٟابوز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َت ِشأ َ ِ٢
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
ْفَْ َػ ِح َٔ َت َضا َؤٟت َ ِٜٔ٨حَ َّٓٔ٤َ َّ ٧ا ََ ٟضا َ٣ا ُٗ ِّس َر ََ ٟضا
ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ كَ ََل َ ٚأ ُ ِخت َٔضا َ ٔ ٟت ِش َت ِ ٔ
یبنعق ،امکل،اوبزاند،ارعج ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےسرفاتیےہروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوکیئوعرتاینپ
نہب(وسنک)یکالطؼہناچےہاتہکااکسہصحیھبوخداحلصرکےہکلباکنحرکےلاوکسفیہےلماگوجایکسدقتریںیموہاگ
رافی  :یبنعق،امکل،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الطؼااہتنیئاندنسپدیہلمعےہ
ابب  :الطؼاکایبؿ
الطؼااہتنیئاندنسپدیہلمعےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 410

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧صٌ٣ ،زٖ ،حرضت ٣حارب رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣ز ِّْٖ ًَ َِ ٣ُ ٩حار ٕٔب َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا أَ َح َّ ١اہللُ َط ِی ّئا

أَ ِب َِ َف إَِٔ ٟیطٔ َّٔ ٩ِ ٣
اٟل ََل ٔٚ

ادمح نب ویسن ،رعمػ ، ،رضحت احمرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ےن
نجاومروکابمحایکےہاؿںیمبسےساندنسپدیہلمعالطؼاکےہ
رافی  :ادمحنبویسن،رعمػ،رضحتاحمربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
الطؼااہتنیئاندنسپدیہلمعےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 411

راوی ٛ :ثير بً ٩بیس ٣ح٤س ب ٩خاٟسٌ٣ ،زٖ ب ٩واػ٣ ،١حارب ،ب ٩زثار ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا َٛثٔيرُ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ٌَِ ٣ُ ٩ز ٔ
اػ َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ١حار ٔٔب بِ ٔ ٩زٔثَارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي
ِّٖ بِ َٔ ٩و ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبِ َِ ُف ا َِ ٟح ََل ٔ ٢إلٔ َی اہللٔ َت ٌَال َی َّ
اٟل ََل ُٚ
،ریث نب دیبع دمحم نب اخدل ،رعمػ نب فالص ،احمرب ،نب داثر ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکاہللاعتیلےکزندکیالحؽزیچفںںیمےسبسےسزایدہاندنسپدیہزیچالطؼےہ
رافی ، :ریثنبدیبعدمحمنباخدل،رعمػنبفالص،احمرب،نبداثر،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونسمؿرطہقیرپالطؼدےنیاکایبؿ

ابب  :الطؼاکایبؿ
ونسمؿرطہقیرپالطؼدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 412

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا٧ ،َٟآٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اَ٧ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟآ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ط كَ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َت ُط َوه ٔ َی َحائ ْٔف ًَل َی ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اب َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ َ٤َ ًُ ٢زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َ َوإ ٔ َِ ٪طا َئ كَ َِّ َٗ َٙ ٠ب َ ١أَ ِ ٪یَ ََّ ٤ص
ُِ ٣ز ُظ َٓ ِ٠ي ُ َرا ٔج ٌِ َضا ث ُ َُّ ٔ ٟ ٥ی ِٔ ٤شَ ِٜضا َحًَّي َت ِل ُض َز ث ُ ََّ ٥ت ٔح َ
َ َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
یف ث ُ ََّ ٥ت ِل ُض َز ث ُ َّ ٥إ ٔ َِ ٪طا َئ أَ َِ ٣ش َ

َِ ا َِّٔ ٌٟسةُ َّأًٟي أَ ََ ٣ز اہللُ ُس ِب َحاُ َ ٧ط أَ ِ ٪تُ َل َََّ ٟ َٙ ٠ضا اَ ٨ِّ ٟشا ُئ
َٓتَٔ ٠

یبنعق،امکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہک اںوہںےنزامہنراستلںیماینپویبیوکاحتلضیحںیمالطؼددییوت
رضحت رمع نب اباطخب ےن اس ےک قلعتم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
اسوکاچےیہہکفہاسےسروجعرکےرھپاسوکاےنپاپسرےھکاہیںکتہکفہاپکوہاجےئرھپضیحآےئرھپاپکوہاسےک
دعب ارگ اچےہ وت اس وک رھک ےل ای اچےہ وت امجع ےیک ریغب اس وک الطؼ ددیے سپ ہی ےہ فہ دعت سج ےک ابرے ںیم اہلل اعتیل ےن
رفامایےہہکاسںیموعروتںوکالطؼدیاجےئ۔
رافی  :یبنعق،امکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ونسمؿرطہقیرپالطؼدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 413

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ك َ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ ّة َٟطُ َوه ٔ َی َحائ ْٔف َت ِلٔ٠ی َ٘ ٍّ ب ٔ ٌَِ ٤ى َي َحسٔیثٔ َ٣إَ ٔ ٟ
ہبیتق نب دیعس،ثیل ،انعف ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اںوہں ےن اینپ ویبی وک احتل ضیح ںیم الطؼ دی اسیج ہک ےلہپ
سگرا۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ونسمؿرطہقیرپالطؼدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 414

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ وٛیٍ ،س٠مَي٣ ،٪ح٤س بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوك٠حہ ،سا ،٥ٟحرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َِ ٣َ ٩ٔ ٤ول َی آ ٔ ٢ك ِ ََ ٠ح ٍَ ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َّ
َ ًُ َ٤زُ ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ُک ذََ ٔ ٟ
ًُ ََ ٤ز أَُ َّ ٧ط كَ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َت ُط َوه ٔ َی َحائ ْٔف ٓ ََذ َ َ

ُِ ٣ز ُظ َٓ ِ٠ي ُ َرا ٔج ٌِ َضا ث ُ َُّ ٔ ٟ ٥ی َل َِّ ِ٘ ٠ضا إٔذَا كَ ُض َز ِت أَ ِو َوه ٔ َی َحا ٔ١ْ ٣

امثعؿنبایبہبیشفعیک،امیلسؿ،دمحمنبدبعارلنمح،اوبہحلط،اسمل،رضحتدبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکاںوہںےناینپویبیوک
احتلضیحںیمالطؼدیرضحترمعےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسےکقلعتمدرایتف ایکوتآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایاسےسوہکہکروجعرکےرھپبجاپکوہاجےئایاحہلموہاجےئوتالطؼددیے۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیشفعیک،امیلسؿ،دمحمنبدبعارلنمح،اوبہحلط،اسمل،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ونسمؿرطہقیرپالطؼدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 415

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح٨ً ،بشہ ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

اب أَ ِخب َ َرنٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط كَ ََّٙ ٠
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ًَ َِ ٨ب َش ٍُ َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َ ًُ َ٤زُ َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ت َِی ََّى َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا َ٢
ُک ذََ ٔ ٟ
ا َِ ٣زأَ َت ُط َوه ٔ َی َحائ ْٔف ٓ ََذ َ َ

َ َّ
اٟل ََل َُّٔ ٌ٠ِ ٔ ٟ ٚسة ٔ
ُِ ٣ز ُظ َٓ ِ٠ي ُ َرا ٔج ٌِ َضا ث ُ َُّ ٔ ٟ ٥ی ِٔ ٤شَ ِٜضا َحًَّي َت ِل ُض َز ث ُ ََّ ٥ت ٔح َ
یف َٓ َت ِل ُض َز ث ُ َّ ٥إ ٔ َِ ٪طا َئ كَ ََّ َ٘ ٠ضا كَاصٔ ّزا َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یَ ََّ ٤ص ٓ ََذَ ٔ ٟ

َ٤َ ٛا أَ ََ ٣ز اہللُ ًَزَّ َو َج َّ١

ادمح نب اصحل ،ہسبنع ،ویسن ،انباہشب ،اسمل نب دبع اہلل ،رضحت دبعاہلل نبرمع ےس رفاتی ےہہک اںوہں ےن اینپ ویبی وک احتل
ضیح ںیم الطؼدی رضحت رمع ےن ہیفاہعق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ذرک ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہصغ ںیم آ
ےئگافررفامایہکاسوکہہکدفہکفہاسےسروجعرکےلرھپاسوکاےنپاپسرےھکاہیںکتہکفہضیحےساپکوہاجےئرھپاس

وکدفرساضیحآےئافرفہرھپضیحےساپکوہاسےکدعبارگاچےہوتالچؼددیےاپیکیکاحتلںیمامجعےیکریغبافرہیالطؼیک
دعتےکانمبسےہسجاکاہللاعتیلےنمکحرفامایےہ۔
رافی  :ادمحنباصحل،ہسبنع،ویسن،انباہشب،اسملنبدبعاہلل،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ونسمؿرطہقیرپالطؼدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 416

راوی  :حش ٩بً ٩لیً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ایوب ،اب ٩سيری ،٩حرضت یو٧ص ب ٩جبير

ی ٩أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص بِ ُُ ٩ج َبيِر ٕأَُ َّ ٧ط َسأ َ َ٢
وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َ َٓ َ٘ا ََ ٢واح َٔس ّة
ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٓ َ٘ا َ ٥ِ َٛ ٢كَ ََّ ِ٘ ٠ت ا َِ ٣زأَ َت َ
نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،اویب،انبریسنی،رضحتویسننبریبجےسرفاتیےہہکاںوہںےنرضحتانبرمعےسوپاھچ

ہکمتاینپویبیوکینتکالطںیقدیںیھت؟اںوہںےناہکاکی۔
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،اویب،انبریسنی،رضحتویسننبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ونسمؿرطہقیرپالطؼدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 417

راوی ٨ٌٗ :يي ،یزیس ب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س ب ٩سيری ،٩حرضت یو٧ص ب ٩جبير

یَ ٩ح َّسثَىٔي یُوُُ ٧ص بِ ُُ ٩ج َبيِر ٕ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ٩
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َی ٌِىٔي ابِ َ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
ًُ ََ ٤ز َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َر ُج ْ ١كَ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َت ُط َوه ٔ َی َحائ ْٔف َٗا َ ٢أَ َت ٌِز ٔ ُٖ ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا َِ ًَ ٪َّ ٔ َّٓ ٢ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز كَ ََّٙ ٠

ا َِ ٣زأَ َت ُط َوه ٔ َی َحائ ْٔف َٓأتََی ًُ َ٤زُ أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ َٟطُ َٓ َ٘ا َِ ٣ُ ٢ز ُظ َٓ ِ٠يُرَا ٔج ٌِ َضا ث ُ َُّ ٔ ٟ ٥ی َل َِّ ِ٘ ٠ضا ِٔی ُٗبُ َّٔٔ ً ١ست ٔ َضا َٗا َ٢
اس َت ِح ََٙ ٤
ُُِٗ ٠ت ٓ ََی ٌِ َت ُّس ب ٔ َضا َٗا َِ ٤ََ ٓ ٢ط أَ َرأَیِ َت إ ٔ َِ ًَ ٪حزَ َو ِ
یبنعق،سیدی نباربامیہ،دمحم نبریسنی،رضحتوی سننب ریبجےسرفاتیےہہک ںیم ےنرضحتدبعاہلل نبرمع ےسہلئسم درایتف

ایک ہک اکیصخش ےن ضیحیک احتل ںیم اینپ ویبی وک الطؼدی(وتاس اک ایک مکح وہاگ) اںوہں ےن وپاھچہک ایک وت انبرمع وک اجاتن ےہ؟
ںیم ےن اہک اہں اںوہں ےن (اےنپ ابرے ںیم) اہک ہک انب رمع ےن اینپ ویبی وک ضیح یک احتل ںیم الطؼ دی وت رضحت رمع روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےکاپس آےئ افر ہلئسمدرایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای اس ےس وہک ہک فہ اینپ ویبی ےس
روجعرکےافررھپ(ارگاچےہوت)دعتےکرشفعںیمالطؼدے(ینعیضیحےساپکوہےتیہ)ںیمےناہک(یلہپالطؼوجاس
ےنضیحیکاحتلںیمدییھت)امشروہیگانبرمعےناہکویکںںیہنالھبارگفہرتعجہنرکاتافرامحتقہنرکاتوتایکفہالطؼوسحمب
ہنوہیت؟
رافی  :یبنعق،سیدینباربامیہ،دمحمنبریسنی،رضحتویسننبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ونسمؿرطہقیرپالطؼدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 418

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟحً ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،حرضت ابواٟزبير ےن حرضت رعوہ ٛے آزاز ُکزہ َُلً ٦بساٟزح ٩٤ب ٩ی٩٤

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩أَیِ َِ ٣َ ٩َ ٤ول َی
ٕ َت َزی ِٔی َر ُج ٕ ١ك َ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َت ُط َحائ ّٔـا َٗا َ ٢كَ َِّ ًَ َٙ ٠ب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ ٣زأَ َت ُط
رع َو َة َی ِشأ َ ُ ٢ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َوأَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ َی ِش ََٗ ٍُ ٤ا َِ َٛ ٢ی َ
ُِ
َوه ٔ َی َحائ ْٔف ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ َ٤َ ًُ ٢زُ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ

َّ
َ ٔ
َ َٗا َ ٢ابِ ُ٩
َف َّز َصا ًَل َ َّی َو ٥َِ ٟیَ َز َصا َط ِیئّا َو َٗا َ ٢إٔذَا كَ ُض َز ِت َٓ ُِ ٠ی َل ِّ ِٙ ٠أَ ِو ُ ٔ ٟی ِٔ ٤ش ِ
بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز كَ َٙ ٠ا َِ ٣زأ َت ُط َوه َی َحائ ْٔف َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َ َ
رقأَ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا أَ ُّی َضا أ ٨َّ ٟي ُّي إٔذَا كَ َِّ٘ ٠ت ُِ ٥اَ ٨ِّ ٟشا َئ ٓ ََل ُِّ٘ ٠وصُِٔ َّ٩ی ُٗبُ َّٔٔ ً ١ست ٔضَٔٗ َّ٩ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوی
ًُ ََ ٤ز َو َ َ
َص َذا ا َِ ٟحس َ
یَ ٩و َسٌٔی ُس بِ ُُ ٩ج َبيِر ٕ َو َزیِ ُس بِ ُ ٩أَ ِسَ ٥ََ ٠وأَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ َو َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ ِ٩
ٔیث ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز یُوُُ ٧ص بِ ُُ ٩ج َبيِر ٕ َوأَُ َ ٧ص بِ ُ ٩سٔير ٔ َ
َ
أَبٔی َوائ ٔ ٕ٨َ ٌِ ٣َ ١اص ُِ ٥ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٥أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز ُظ أَ ِ ٪یُ َزا ٔج ٌَ َضا َحًَّي َت ِل ُض َز ث ُ َّ ٥إ ٔ َِ ٪طا َئ كَ ََّ َٙ ٠وإ ٔ َِ ٪طا َئ أَ َِ ٣ش َ

َ َر َوا ُظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوأَ َّ٣ا رٔ َوایَ ٍُ اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩ساَ ٥ٕ ٔ ٟوَ٧آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ٪
َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
َ َو ُرو ٔ َی
أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز ُظ أَ ِ ٪یُ َزا ٔج ٌَ َضا َحًَّي َت ِل ُض َز ث ُ ََّ ٥ت ٔحی َف ث ُ ََّ ٥ت ِل ُض َز ث ُ َّ ٥إ ٔ َِ ٪طا َئ كَ ََّ َٙ ٠وإ ٔ َِ ٪طا َئ أَ َِ ٣ش َ
اسان ٔ ِّی ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ِ َ ٧ح َو رٔ َوایَ ٍٔ َ٧آ ٔ ٍٕ َواٟزُّصِز ٔ ِّی َواْلِ َ َحاز ٔ ُ
یث ک ُ َُّ ٠ضا ًَل َی خ ََٔل ٔ
ٖ َ٣ا َٗا َ ٢أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ
ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ُخ َ
ئ ا َِ ُ ٟ
ادمحنباصحل ،دبعارلزاؼ،انبرججی،رضحتاوبازلج ،ےنرضحترعفہےکآزادرکدہالغؾدبعارلنمحنبنمیوکرضحتدبعاہلل

انبرمعےسوساؽرکےتوہےئانسہکاںوہںےنوپاھچہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکاسصخشےکابرےںیمایکایخؽےہسج
ےناینپویبیوکاحتلضیحںیمالطؼدی؟( انبرمعےناانپفاہعقایبؿایکہک)دبعاہللنبرمعےنزامہنراستلںیماینپویبیوکضیح
یکاحتلںیمالطؼدیسپرضحترمعےناساکذرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایک(ہکریمےےٹیب)دبعاہللنبرمعےن
اینپویبیوکضیحیکاحتلںیمالطؼددییدبعاہللنبرمع ےتہکںیہہکسپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوک ھجرپولاٹدای(ینعی
ےھجم رتعج اک مکح دای) افر اس الطؼ اک اابتعر ںیہن ایک افر رفامای بج فہ ضیح ےس اپک وہ اجےئ وت ےھجت اایتخر ےہ اچےہ الطؼ دے
لتَّن َطل َّ
ْن
ق
ه
َ
ُ
ّ
ف
ل
ُ
ق
َ
ُ
لت
ِ
ّ
اچےہاےنپاپسرھکےلاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیآتیالتفترفامیئ۔ َ اي َأ ُّ َياا ِ ُّی ِإ َذا ْما ِ َشاائَ َ و َّن
ُُ ت
ِ
ه
ِ
ق ِ َّع َّنینعیاےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسبجمتاینپویبویں(ںیمےسیسک)وکالطؼدانیاچوہوتاؿاکآاغزرہطںیمالطؼدف
ِف ِ
اوبداؤدےناہکہکاسدحثی وکانبرمعےسویسننبریبجافراسننبریسنیافردیعسنبریبجافرزدینباملسافراوبازلج ،فوصنمر
فریغہےن دنسبایبفالئلقن ایکےہبس ےنیہیرفاتی ایکہک یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےن اؿوک مکحدایہکفہ روجعرکںیاہیں
کتہکفہضیحےساپکوہاجےئاسےک دعباایتخرےہاچےہوتالطؼدےافراچےہوتبسحاس قاےنپاپسرںیھکافرایسرطح
ادمح نب دبعارلنمح ےن وباہطس اسمل انبرمع ےس رمفی ےہاس ںیم ہی ےہہک یبن یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اؿ وک مکح دای ہک فہ اینپ
ویبی ےس رتعج رکںی اہیں کت ہک فہ ضیح ےس اپک وہ اجےئ اس ےک دعب اایتخر ےہ اچےہ وت الطؼ دںی افر اچےہ وت اےنپ اپس
رںیھک افر اطعءرخااسین ےس یھب دنسبنسح انبرمع ےس ایسرطح رمفی ےہ اسیجہک انعفافر زرہی ےس رمفی ےہ افرامتؾ ااحدثی
اوبازلج ،ےکاسوقؽ(ملریاھشا)ےکالخػںیہ۔
رافی  :ادمحنباصحل،دبعارلزاؼ،انبرججی،رضحتاوبازلج ،ےنرضحترعفہےکآزادرکدہالغؾدبعارلنمحنبنمی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیتالطوقںےکدعبرتعجںیہنوہیتکس
ابب  :الطؼاکایبؿ
نیتالطوقںےکدعبرتعجںیہنوہیتکس

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 419

راوی  :بْش ب ٩ہَل ،٢جٌْف ب ٩س٠مَي ،٪یزیس ،حرضت َّ٣طٖ بً ٩بساہلل

َّط ٔ
ا ٪بِ َُ ٩ح َؼي ِ ٕن
یس اٟز ِِّط َٔ ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
ْف بِ َُ ٩سََ ِ ٠مَي ََ ٪ح َّسثَ ُض َِ ٩ِ ًَ ٥یز ٔ َ
ٖ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ أَ ََّ ٤ِٔ ً ٪ز َ
َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
ْش بِ ُ ٩ص ََٔل ٕ ٢أَ ََّ ٪ج ٌِ َ َ

ُسئ ٔ َ ٩ِ ًَ ١اَّ ٟز ُج ٔ ١یُ َل ِّ ُٙ ٠ا َِ ٣زأَ َت ُط ث ُ ََّ ٥ی َ٘ ٍُ ب ٔ َضا َو ٥َِ ٟی ُِظض ٔ ِس ًَل َی كَ ََلٗ ٔ َضا َوَلَ ًَل َی َر ِج ٌَت َٔضا َٓ َ٘ا َ ٢كَ ََّ ِ٘ ٠ت َِ ٔ ٟي ِر ٔ ُس ََّ ٍٕ ٨و َرا َج ٌِ َت

َِ ٔ ٟي ِر ٔ ُس َّ ٍٕ ٨أَ ِطض ٔ ِس ًَل َی كَ ََلٗ ٔ َضا َو ًَل َی َر ِج ٌَت َٔضا َو ََل َت ٌُ ِس
رشب نب الہؽ ،رفعج نب امیلسؿ ،سیدی ،رضحت رطمػ نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن رضحت رمع اؿ نب نیسح ےس
وپ اھچہکاکیصخشاینپویبیوکالطؼ(ریعج)د اتےہافررھپ(روجعیکاخرط)اسےستبحصرکاتےہنکیلہنوتیسکوکالطؼرپوگاہ
انباتےہافرہنرتعجرپ(وتاےسیصخشےکےیلایک مکحےہ؟)اںوہںےنرفامایوت ےن الطؼیھب تنےکالخػدی افررتعج یھب
 تنےکالخػیک(بج الطؼدےوت)الطؼرپوگاہانبافر(بجرتعجرکےوت)رتعجرپوگاہانبافرآدنئہااسیہنرکان(ینعیوگاہ
ےکریغبہنالطؼدانیافرہنرتعجرکان)
رافی  :رشبنبالہؽ،رفعجنبامیلسؿ،سیدی،رضحترطمػنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
نیتالطوقںےکدعبرتعجںیہنوہیتکس

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 420

راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤سً ،لی ب ٩حشين ب ٩واٗس ،یزیسً ،رک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض

ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َح َّسثَىٔي ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ َشي ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
یس اِ ٨َّ ٟحو ٔ ِّی ًَ ِٔ ِ ً ٩
َ
رقو ٕئ َو ََل َی ٔح ُُّ َٟ ١ض َّ٩أَ ِ ٪یَِٜت ُِ٣َ ٩َ ٤ا َخ ََٙ ٠اہللُ ِٔی أَ ِر َحا ٔ٣ضِٔ َّ٩اْل َی ٍَ
ض َٗا ََ ٢وا َِ ٤ُ ٟل َُّ َ٘ ٠
ًَبَّا ٕ
ات َیت َ َر َّب ِؼ َ ٩بٔأ ِن ُٔ ٔشضٔ َّ٩ثَ ََلثَ ٍَ ُ ُ
َ َو َٗا ََّ ٢
اٟل ََل َُّ ٣َ ٚز َتا ٔ٪
ا ٪إٔذَا كَ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َت ُط َٓ ُض َو أَ َح ُّ ٙب ٔ َز ِج ٌَت َٔضا َوإ ٔ ِ ٪كَ ََّ َ٘ ٠ضا ثَ ََلثّا َٓٔ ُ٨ش َذ ذََ ٔ ٟ
َوذََ ٔ ٟ
َ أَ َّ ٪اَّ ٟز ُج َ ١ک َ َ

یَّط یْفُش
ِ
ه
َ
ِ
َتَ َة ُُفئٍ َف الَ
ات َ َََ ْ َن ِ ايَ َّن َ َ ا
ادمح نب دمحم ،یلع نب نیسح نب فادق ،سیدی ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ےس آتی رقآین َفالْمُ ََل ّ َقا ُ
م
َتج ِ ُّ ل َ ُه َ َت ْکنُمْ َحل َ
ِ
ه
َ
ِ
َ
َ
َ َّن(رتہمج) افر ہقلطم وعرںیت اےنپ آوکپ نیت رقفؤ (ضیح ای رہط) کت رفےک رںیھک افر اؿ
ّللّ ِف أ ْر َ ا
ل َّن أ ْؿ َن َ ام ق ا ُ
ےکےیلہیاب تدرتسںیہنہکفہاسزیچوکوداپںیئوجاہلل ےناؿےکرمحںیمقیلختیک ےہاکاشؿزنفؽہیےہہک(زامہناجتیلہ
افرادتباےئاالسؾںیم)اکیصخشاینپویبیوکالطؼددی اتافراسوکرتعجاکاایتخرابیقراتہاھتوخاہاسےننیتالطنیقیہویکں
ہن دی وہں رھپ ہی مکح وسنمخ وہ ایگ افر اہلل اعتیل ےن رفامای ال ََّ َا ُاؼ َّرَّ َي ِاؿ۔ ینعی الطؼ دف رمہبت ےہ (اس ےک دعب رھک انیل ای وھچڑ دانی

ےہ)
رافی  :ادمحنبدمحم،یلعنبنیسحنبفادق،سیدی،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغؾیکالطؼاکایبؿ
ابب  :الطؼاکایبؿ
الغؾیکالطؼاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 421

راوی  :زہير ب ٩رحب ،یحٌي  ،اب ٩سٌیسً ،لی ب٣ ٩بارک ،یحٌي ب ٩ابی ٛثير٤ً ،ز بٌ٣ ٩تب ،بىي ٧وٓٛ ١ے آزاز ُکزہ َُل٦
ابواٟحش٩

رح ٕب َح َّسث َ َ٨ا یَ ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َح َّسثَىٔي یَ ِحٌَي بِ ُ ٩أَبٔی َٛثٔير ٕأَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َِّ ٌَ ٣ُ ٩تبٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ض ِٔی َُ٠٤ِ ٣و ٕک کَاِ َ ٧ت َت ِح َت ُط ََ ُ٠٤ِ ٣وََ ٓ ٍْ ٛل ََّ َ٘ ٠ضا َت ِلٔ٠ی َ٘ َتي ِ ٔن ث ُ َّ٥
أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪أَبَا َح َش ِٕ ٣َ ٩ول َی بَىٔي ِ َ ٧وٓ َٕ ١أَ ِخب َ َر ُظ أَُ َّ ٧ط ا ِس َت ًَِٔي ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
َ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ َص َِ ١ی ِؼُ٠حُ َُ ٟط أَ َِ ٪ی ِد ُل َب َضا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ َٗ ٥ضي ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ًُتٔ َ٘ا َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ

زریہ نب رحب ،ییحی ،انب دیعس ، ،یلع نب ابمرک ،ییحی نب ایب ،ریث ،رمع نب ،بتع ،ینب ونلف ےک آزاد رکدہ الغؾ اوبانسحل ےس رفاتی
ےہ ہک اںوہں ےن رضحت انب ابعس ےس ہلئسمدرایتف ایکہک ارگ وکیئ الغؾ رمد اینپ الغؾ ویبی وکدف الطںیق ددیے افر رھپ آزاد وہ
اجےئوتایکفہاسےسرھپاکنحرکاتکسےہ؟انبابعسےناہکاہںروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیھبااسییہہلصیفدایاھت۔
رافی  :زریہنبرحب،ییحی،انبدیعس،یلعنبابمرک،ییحینبایب،ریث،رمعنب،بتع،ینبونلفےکآزادرکدہالغؾاوبانسحل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
الغؾیکالطؼاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 422

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىيً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩زً ،لی اب٣ ٩بارک

ََ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ٌّی بّٔ ٔ ِس َ٨ازٔظ ٔ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ ب ٔ ََل إ ٔ ِخ َبا ٕر َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض َب٘ ٔ َی ِت َ ٟ
َواح َٔس ْة َٗ َضي بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دمحمنبینثم،امثعؿنبرمع،یلعانبابمرکایسدحثیوکظفلدحتثیےکریغبرفاتیرکےتوہےئےتہکںیہہک رضحتانبابعسےن
(اوبانسحلےس)اہکریتیاکیالطؼابیقےہسجےکقلعتمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہلصیفرفامایاھت۔

رافی  :دمحمنبینثم،امثعؿنبرمع،یلعانبابمرک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
الغؾیکالطؼاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 423

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩شٌوز ،ابوًاػ ،٥جزیخ ٣واہزٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤س ،حرضت ًائظہ

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ٣ُ ٩وَ اصٔز ٕ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اػ َٕ ٥ح َّسثَىٔي ُ٣وَ اص ْٔز َح َّسثَىٔي ا َِ٘ ٟا ٔس ُ٩ِ ًَ ٥
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢كَ ََل ُ ٚاْلِ َ ََ ٍٔ ٣ت ِلٔ٠ی َ٘ َتا َٔ ٪و ُ ِرق ُؤ َصا َح ِی َـ َتا َٔٗ ٪ا َ ٢أَبُو ًَ ٔ

ًَائٔظَ ٍَ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َُ ٠ط إ ٔ ََّل أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢وً َّٔستُ َضا َح ِی َـ َتا َٔٗ ٪ا َ ٢أَب ُو َزا ُوز َوص َُو َحس ْ
و٢
ٔیث َِ ٣ح ُض ْ

دمحم نب وعسمد ،اوباعمص ،رججی اظمرہ ،اقمس نب دمحم ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
ابدنی یک الطںیق دف ںیہ افر اس ےک رقفؤضیح ںیہ اوباعمص ےتہک ںیہ ہک اظمرہے ےن دحتثی اقمس رضحت اعہشئ ےس یبن یلص اہلل
ي َخ ْی َط َبا ِاؿےہاوبداؤدےناہکہیدحثیوہجمؽ
ہیلعفآہلفملسےسایسرطحرفاتیایکرگماسںیم(اجبےئرقفاھخیطبااؿےک) َف ِ َّع ُ َ ا
ےہ۔
رافی  :دمحمنبوعسمد،اوباعمص،رججیاظمرہ،اقمسنبدمحم،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکنحےسےلہپالطؼدےنیاکایبؿ
ابب  :الطؼاکایبؿ
اکنحےسےلہپالطؼدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 424

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ہظا ٦اب ٩ػباحً ،بساٌٟزیز بً ٩بساٟؼ٤س ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو ب ٩اٌٟاؾ

َّط
َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ص ٔظَ ْا ٦ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟؼَّ َٔ ٤س َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َْ َ ٣
َ َو ََل ً ٔ ِت َ ٙإ ٔ ََّل
ا َِ ٟو َّر ُا٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٚزٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢لَ كَ ََل َ ٚإ ٔ ََّل ٓ ٔ َمَي َت ُِ ٔ ٠٤

َ
َ َزا َز ابِ ُ ٩اٟؼَّ بَّاحٔ َو ََل َوَٓا َئ ِ َ ٧ذ ٕر إ ٔ ََّل ٓ ٔ َمَي َت ُِ ٔ ٠٤
َ َو ََل بَ ِی ٍَ إ ٔ ََّل ٓ ٔ َمَي َت ُِ ٔ ٠٤
ٓ ٔ َمَي َت ُِ ٔ ٠٤
ملسم نب اربامیہ ،اشہؾ انب ابصح ،دبعازعلسی نب دبعادمصل ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایالطؼںیہنےہرگمسجاکوتامکلےہافرآزادرکانںیہنےہرگمسجاکوتامکلےہافرعیبںیہنےہرگمسج
اکوتامکلےہانباابصلحےنہیااضہفلقنایکےہہکذنراکوپرارکانںیہنےہرگمسجاکوتامکلےہ۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾانبابصح،دبعازعلسینبدبعادمصل،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اکنحےسےلہپالطؼدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 425

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،ابواسا٣ہ ،وٟیس بٛ ٩ثيرً ،بساٟزح ،٩٤حارث ،حرضت ً٤زو ب ٩طٌیب

ئ أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو أ ُ َسا َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ َٔٛ ٩ثٔير ٕ َح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
یٌ ٍٔ َرح َََٕٔ ٓ ٥ل یَٔ٤ي َن
َٕ ًَل َی َٔ ٌِ ٣ؼ َی ٍٕ ٓ َََل یَٔ٤ي َن َُ ٟط َو ََ ٩ِ ٣حَ ٠
ُط ٌَ ِیبٕ بّٔ ٔ ِس َ٨ازٔظ ٔ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َزا َز ََ ٩ِ ٣حَ ٠
َٕ ًَل َی َٗ ٔل َ
دمحمنبالعء،اوبااسہم،فدیل نب،ریث،دبعارلنمح،احرث ،رضحترمعف نببیعشےس یہیرفاتیرمفیےہاس ںیمہیزایدہےہ وج
یسکانگہےکاکؾرپمسقاھکےھٹیبوتاسیکمسقںیہنافروجمسقاھکےھٹیبعطقریمحیکوتاسیکیھبمسقںیہن۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوبااسہم،فدیلنب،ریث،دبعارلنمح،احرث،رضحترمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اکنحےسےلہپالطؼدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 426

راوی  :اب ٩رسح اب ٩وہب یحٌي بً ٩بساہلل ب ٩ساً ،٥ٟبساٟزح ٩٤ب ٩حارث٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو ب٩
اٌٟاؾ

اٟسحٔ َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ساِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟبسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث ا ِِ ٤َ ٟدزُوم ٔ ِّی ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩
بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِٔ ٢ی َص َذا ا َِ ٟدبَر ٔ َزا َز َو ََل ِ َ ٧ذ َر إ ٔ ََّل ٓ ٔ َمَي ابِ ُتغ ٔ َی بٔطٔ َو ِجطُ اہللٔ

ُک ُظ
َت ٌَال َی ذ ٔ ِ ُ
انبرسحانبفبہییحینبدبعاہللنباسمل،دبعارلنمحنباحرث،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلصےسرفاتی
ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رافی ےناسہقب دحثیذرکیک اع ہت ہی ااضہف ایکہک ذنردرتس ںیہن رگم اس اکؾ یک سج
ےساہللیکراضدنمیاچیہاجےئ۔
رافی  :انبرسحانبفبہییحینبدبعاہللنباسمل،دبعارلنمحنباحرث،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہصغیکاحتلںیمالطؼدانی
ابب  :الطؼاکایبؿ
ہصغیکاحتلںیمالطؼدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 427

راوی ً :بیساہلل ب ٩سٌس ،یٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اب ٩اسح٧ ،ٙور ب ٩یزیس ،حرضت ٣ح٤س بً ٩بیس ب ٩ابی ػاٟح

یس
وب بِ َ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ ُض َِٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙثَ ِورٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩س ٌِ ٕس اٟزُّصِز ٔ ُّی أَ ََّ ٪ی ٌِ ُ٘ َ
َخ ِج ُت ًََ ٍَ ٣س ِّٔی بِ َٔ ًَ ٩س ٓ ٕ
ی ا ِل ٔ٨ِ ٜس ِّٔی َحًَّي
ا ِٔ ٟح ِٔ ٤ص ِّي ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح َّأ ٟذی ک َ َ
اَ ٪ی ِش ٩ُ ُٜإٔیَ ٔ ٠یا َٗا ََ َ ٢
َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا َََ ٓ ٍَ َّٜ ٣ب ٌَ َثىٔي إلٔ َی َػ ٔٔ َّی ٍَ ب ٔ ِ٨تٔ َط ِی َب ٍَ َوکَاِ َ ٧ت َٗ ِس َحٔٔوَ ِت ًَٔ ٩ِ ٣ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَائٔظَ ٍَ َت ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ََُ ٢ل ك َ ََل ََ ٚو ََل ًَ َت َ
أِ ٚی ُٔ ََل َٕٗ ٚا َ ٢أَبُو َزا ُوز ا ََِٔ ِٟل ُ ٚأَ ُه ُُّ ٨ط ِٔی ا َِ َِ ٟـ ٔب

دیبع اہلل نب دعس ،وقعیب نب اربامیہ ،انب ااحسؼ  ،ونر نب سیدی ،رضحت دمحم نب دیبع نب ایب اصحل وج اقمؾ اایلی ںیم رےتہ ےھت رفاتی
رکےت ںیہ ہک ںیم دعی نب دعی ادنکلی ےک اسھت (کلم اشؾ ےس) رفاہن وہا اہیں کت ہک مہ ولگ ہکم رکمہم ےچنہپ سپ (دعی نب
دعیےن)ےھجمہیفصتنبہبیشےکاپساجھبوہنجںےنرضحتاعہشئےسنسرک تہبیسااحدثیایدرکریھکںیھترضحتہیفصےن
اہکہکںیمےنرضحتاعہشئےسانسفہ یتہںیھتہکںیمےنانسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتالغؼںیمہنالطؼےہ
افرہناتعؼاوبداؤدےتہکںیہہکںیماتھجمسوہںالغؼےسرمادہصغےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبدعس،وقعیبنباربامیہ،انباقحس،ونرنبسیدی،رضحتدمحمنبدیبعنبایباصحل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسنہذماؼںیمالطؼدانی
ابب  :الطؼاکایبؿ
یسنہذماؼںیمالطؼدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 428

راوی ٨ٌٗ :يي ًبساٌٟزیز ،ب٣ ٩ح٤سً ،بساٟزح ٩٤حبیبً ،لاء ب ٩ابی رباح اب٣ ٩اہَ ،حرضت ابوہزیزہ

ئ بِ ٔ ٩أَبٔی َربَا ٕح ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َی ٌِىٔي ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩حبٔیبٕ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
َ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ثَ ََل ْث َج ُّسصَُ َّ٩ج ٌّس َو َصزُِ ُٟضَ َّ٩ج ٌّس اََ٨ِّ ٟا ُح َو َّ
اٟل ََل َُ ٚواَّ ٟز ِج ٌَ ٍُ
َ٣ا َص َ
یبنعقدبعازعلسی،نبدمحم،دبعارلنمحبیبح،اطعءنبایبرابحانبام ،،رضحتاوبرہریہےسرفاتیایکےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفاماینیتزیچںیایسیںیہنجوکآدیمدصقارکےاییسنہذماؼںیمفہحیحصوہاجںیئیگاکیاکنحدفرسیالطؼافر
رسیتیرتعج
رافی  :یبنعقدبعازعلسی،نبدمحم،دبعارلنمحبیبح،اطعءنبایبرابحانبام ،،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
یسنہذماؼںیمالطؼدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 429

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟحً ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض رضي اہلل تٌالی ً٨ہ٤ا

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخبَرََ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی َب ٌِ ُف بَىٔي أَبٔی َرآ ٔ ٍٕ َِ ٣ول َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

یس أَبُو ُرکَاَ ٍَ َ ٧وإ ٔ ِخ َوتٔطٔ أُُ َّ٦رکَاَ ٍَ َ ٧وَٜ َ ٧حَ ا َِ ٣زأَ ّة ٔ٩ِ ٣
ض َٗا َ ٢كَ َِّ ًَ َٙ ٠ب ُس یَز ٔ َ
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٔرک َِ ٣َ ٍَ ٣ول َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َو َس َّٔ ِ ً ٩ِ ًَ ٥َ ٠
ُ٣زَیِ ََ َٓ ٍَ ٨حائ َ ِت أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت َ٣ا یُ ِِىٔي ًَىِّي إ ٔ ََّل َ٤ٛا ُت ِِىٔي َص ٔذظ ٔ َّ
اٟظ ٌِ َز ُة ٔ ٟظَ ٌِ َزة ٕأَ َخ َذ ِت َضا َٔ ٩ِ ٣رأِس َٔضا
َ
َْف ِ ٚبَ ِیىٔي َوبَ ِی َُ ٨ط َٓأ َ َخ َذ ِت أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حَّ ٔ٤ی ٍْ ٓ ََس ًَا بٔزُکَاَ ٍَ َ ٧وإ ٔ ِخ َوت ٔطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َُ َٟ ٢حََ ٠شائٔطٔ أَ َت َز ِو َََ ُٓ ٪لّ ٧ا
ٓ َ ِّ
یس َو ُٓ ََلّ٧ا ی ُِظب ٔ ُط ُٔ ٨ِ ٣ط ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٗا ُٟوا َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٌَ ٔ ٟ ٥َ ٠بسٔ
ی ُِظب ٔ ُط ُٔ ٨ِ ٣ط ََ ٛذا َو ََ ٛذا ِٔ ًَ ٩ِ ٣ب ٔس َیز ٔ َ
َ أُُ َّ٦رکَاَ ٍَ َ ٧وإ ٔ ِخ َوتٔطٔ َٗا َ ٢إنٔيی كَ َِّ٘ ٠ت َُضا ثَ ََلثّا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َِ َٗ ٢س ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت َرا ٔج ٌِ َضا
َیز ٔ َ
یس كَ َِّ ِ٘ ٠ضا َٓٔ ٌََ َ ١ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢را ٔج ٍِ ا َِ ٣زأَ َت َ

َو َت ََل یَا أَ ُّی َضا أ ٨َّ ٟي ُّي إٔذَا كَ َِّ٘ ٠ت ُِ ٥اَ ٨ِّ ٟشا َئ ٓ ََل ُِّ٘ ٠وصَُّٔ ٌٟٔ َّ٩ست ٔضَٔٗ َّ٩ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو َحس ُ
ٔیث َ٧آ ٔ ٍٔ بِ َٔ ًُ ٩حيِر ٕ َو ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًَٔ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ٩
َّ
َ
َ
َ
َف َّزصَا إَِٔ ٟیطٔ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َػ ُّح ْٔلَ ََّ ٪وََ ٟس
َیز ٔ َ
یس بِ ُٔ ٩رکَا ٩ِ ًَ ٍَ َ ٧أبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأ َُّ ٪رکَا ٍَ َ ٧كَ َٙ ٠ا َِ ٣زأ َت ُط ا ِٟب َ َّت ٍَ َ َ
اَّ ٟز ُج َٔ ١وأَصِ َ٠طُ أَ ًِ َ ٥ُ ٠بٔطٔ إ ٔ َُّ ٪رکَا ٍَ َ ٧إٔ٤َ َّ ٧ا كَ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َت ُط ا ِٟب َ َّت ٍَ َٓ َح ٌَََ ٠ضا أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واح َٔس ّة

ادمحنباصحل،دبعارلزاؼ،انبرججی،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللاعتیلامہنعےسرفاتیےہہکدبعسیدیےنوجراکہنافراس
ےکاھب ںوںاکابپاھت(اینپویبی)ارماکہن وکالطؼددییافرہلیبقزمہنییکاکیوعرتےساکنحرکایلفہوعرتروسؽیلصاہللہیلع
فآہلفملسےکاپسآیئافروبیل۔ایروسؽاہللاوبراکہنریمےیسکاکؾاکںیہنےسیجاکیابؽدفرسےابؽےکےیلافرہیےتہکوہےئ
اسےناےنپرساکابؽڑکپا(ینعیفہانرمدےہ)ذہلاریمےافراسےکدرایمؿرفتقیرکاد ےجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوک(اس
یکاسطلغایبینرپ)ہصغآایگ۔افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنراکہنافراسےکاھب ںوںوکالباجیھبافراحرضنیسلجمےسرفامایہک
ایک مت دےتھکی وہہک اس اک ہی ہچب اس ہچب ےس انتک اشمہہب ےہ افر الفں ہچب دبع سیدی ےس ینتک اشمتہب راتھک ےہ۔ولوگں ےن اہک اہں(ینعی
بج دبع سیدییک افالد یلہپ ویبی ےس وموجد ےہ افرےچب اےنپ ابپ ےس افر دفرسے اھبیئونہبں ےس اشمتہب رےتھک ںیہ وت ہیےسیک وہ
اتکس ےہ ہک ہی وعرت انرمدی ےک ازلاؾ ںیم یچس وہ (رھپ آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن دبع سیدی ےس رفامایہک اس وک الطؼددیے
سپاوھنںےنالطؼددیی۔رھپرفامایاینپاسہقبویبیاؾراکہنافراسےکاھب ںوںےسروجعرکدبعسیدیےناہکایروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسںیمےنراکہنوکنیتالطںیقدےرںیھکںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایےھجمولعمؾےہوتاسےسرتعج
َّلتن َطل َّ
فََلّ ُق ه ت
ی
ْن
ق
ِ
ه
ُ
ی
ج
ِ
ُ
لت
ل
ِ
ِ
رکافرہیآتیالتفترفامیئ َ اي َأ ُّ َياا ِ ُّی ِإ َذا ْما ّ ِ َشاائَ َ و َّن ع ِ َّد َّناوبداؤدےتہکںیہہکاسدحثیوکانعفنب رافردبعاہلل
نبیلعنبسیدینبراکہنےناےنپابپےسافر اسےناےنپداداےسرفاتیایکہکراکہنےناینپویبیوکالطؼددییرھپروسؽیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےس رتعج اک مکح دای افر یہی زایدہ حیحص ےہ ویکہکن ہی رضحات افر رمد اک اٹیب راکہن افر اس ےک رھگ فاےل اس
ہصقےسایھچرطحفافقوہںےگہکراکہنےن(ہنہکاوبراکہن ےن)اینپویبیوکالطؼاع ہتدیسپروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناسوکاکیرقاردای۔
رافی  :ادمحنباصحل،دبعارلزاؼ،انبرججی،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللاعتیلامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
یسنہذماؼںیمالطؼدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 430

راوی  :ح٤یس ب٣ ٩شٌسہ ،اس٤اًی ،١ایوب ًبساہلل بٛ ٩ثير٣ ،حاہس ،حرضت ٣حاہس رضي اہلل تٌالی

ض
وب ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔٛ ٩ثٔير ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ً ٔ َِ ٨س ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُح َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ُّی ُ
َٓ َحائ َ ُط َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢إَّٔ٧طُ كَ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َتطُ ثَ ََلثّا َٗا َََ ٓ ٢شَ َٜت َحًَّي هَ َُ ٨ِ ٨ت أََّ٧طُ َر ُّازصَا إَِٔ ٟیطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ی َِ ٨ل ُٙ ٔ ٠أَ َح ُس َُٓ ٥ِ ٛي َ ِر َُ ٛب

َ َ ٥َِ ٟت َّت ٔ ٙاہللَ َٓ ٥َِ ٠أَ ٔج ِس
ض یَا ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ا ُِ ٟح ُ٤و َٗ ٍَ ث ُ ََّ ٥ی ُ٘و ُ ٢یَا ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ُخ ّجا َوإَٔ َّ ٧
ض َوإ ٔ َّ ٪اہللَ َٗا ََ ٢و َ ٩ِ ٣یَ َّت ٔ ٙاہللَ یَ ِح ٌَ ُِ َٟ ١ط ََ ِ ٣
َ َوإ ٔ َّ ٪اہللَ َٗا ََ ٢یا أَ ُّی َضا أ ٨َّ ٟي ُّي إٔذَا كَ َِّ٘ ٠ت ُِ ٥اَ ٨ِّ ٟشا َئ ٓ ََل ُِّ٘ ٠وصُِٔ َّ٩ی ُٗبُ ٔ١
َ ا َِ ٣زأَتُ َ
َ َوبَاِ َ ٧ت َٔ ٨ِ ٣
ُخ ّجا ًَ َؼ ِی َت َربَّ َ
َ ٟ
ََ ََ ِ ٣
َ
ً َّٔست ٔضَٔٗ َّ٩ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوی َص َذا ا َِ ٟحس َ
ض َو َر َوا ُظ ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
رع ُد َوَُيِرُ ُظ ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٔیث ُح َِ ٤ی ْس اْلِ ِ َ
ٔرک َ ٍَ ٣بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َُّ ٣ز َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وب َوابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِٔ ِ ً ٩
ض َوأَ ُّی ُ

ض َو َر َوا ُظ اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ٣َ ٩ا َٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ٩
ض َوابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًَبَّا ٕ
اٟل ََل َّٔ ٚ
ض ک ُ ُُّ ٠ض َِٗ ٥اُٟوا ِٔی َّ
َ
ض َوابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٟث ََل ٔث أََّ٧طُ أَ َج َاز َصا َٗا ََ ٢وبَاِ َ ٧ت َٔ ٨ِ ٣

ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ٔ٩
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
وب ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔٛ ٩ثٔير ٕ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو َر َوی َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ِ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ إ ٔ ِس ٌَٔ ٤ی َ ٩ِ ًَ ١أَ ُّی َ
ٔرک ََ ٍَ ٣ص َذا َٗ ِو ُُ ٟط ٥َِ ٟ
ًَبَّا ٕ
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
ض إٔذَا َٗا َ ٢أَِ٧تٔ كَا ْٙ ٔ ٟث َ ََلثّا بٔٔ ََٕ ٥واح ٔ ٕس َٓه ٔ َی َواح َٔس ْة َو َر َوا ُظ إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَ ُّی َ
ض ٓ ٔ َمَي
ٔرک ََٗ ٍَ ٣ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو َػ َار َٗ ِو ُ ٢ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ُک ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض َو َج ٌَ َ٠طُ َٗ ِو َٔ ِ ً ٢
َی ِذ ُ ِ

دیمحنبدعسمہ،اامسلیع،اویبدبعاہللنب،ریث،اجمدہ،رضحتاجمدہریضاہللاعتیلےسرفاتیےہہکںیم دبعاہللنبابعسےکاپس
اھتاےنتںیم اکیصخش آای افروبالہکںیم ےناینپویبیوک نیتالطںیق ددییںیہ۔دبعاہللنبابعس ہینسرکاخومش وہےئگاہیں
کتہکےھجمامگؿوہاہکاشدیآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسوکرتعجاکمکحدںیےگرگمرھپآپےناہکہکمتںیمےساکیصخش
ڑھکا وہات ےہ افر امحتق رپ وسار وہ اجات ےہ رھپ اندؾ وہات ےہ افر اتہک ےہ۔ اے انب ابعس۔ اے انب ابعس (وکیئ الخیص یک دت ج ،
یئاؤ)احالہکناہللاعتیلاکرفامؿےہوجصخشاہللاعتیلےسڈرےاگاہللاسےکےیل(لکشمےسےنلکنےکےیل)وکیئہنوکیئلیبسدیپا
رف امےئ اگ وا ہ وت ےن وخػ دخا وک وحلمظ ںیہن راھک سپ ںیم ریتے اکٹھچرے یک وکیئ لیبس ںیہن اپات۔ وت ےن اےنپ رب یک ان رفامین یک
(ینعی اکی یہ دہعف ںیم نیت الطںیق دےی ڈاںیل) افر ریتی ویبی وک  ےس دجا وہیئگ اہلل اعتیل رفامات ےہ اے یبن بج مت وعروتں وک
الطؼدفوتدعت(ینعی رہط)ےکآاغزںیمدفاوبداؤدےتہکںیہہکاسرفاتیوکدیمحارعجفریغہےندنسباجمدہرضحتانبابعسےس
لقنایکےہ۔ایسرطحہبعشےنوباہطسرمعفنبرمہدنسبدیعسنبریبجرضحتانبابعسےسرفاتیایکےہافررفاتیایکےہاس
وکاویبافرانبرججیےنوباہطسرکعہم نباخدلدنسبدیعسنبریبجافررفاتیایکےہاسوکانبرججیےنوباہطسدبعادیمحلنبراعف
دنسباطعءافررفاتیایکاسوکاشمعےنوباہطسامکلنباحرث۔افرایسرطحرفاتیایکاسوکانبرججیےنوباہطسرمعفنبدانیر

رضحت انب ابعس ےس بس یہ ےن اس ںیم نیت الطؼ اک ذرک ایک افر اہک ہک انب ابعس ےن اس وک اجےن دای (ینعی الطؼ ہثاہث وک اکی
رقارںیہندای)افررفامایہکوتےناینپویبیوکدجارکدای۔افراےسییہاامسلیعیکدحثیےہوباہطساویبدنسبدبعاہللنب،ریثاوبداؤد
ےناہکہکامحدنبزدیےنوباہطساویبدنسبرکعہمرضحتانبابعسےسرفاتیایک۔بجوکیئصخشاینپویبیوکاکیہنمےسےہک
اتناطقلاثلث(ینعیاکییہدہعفہہکدےہکںیمےنےجھتنیتالطؼدی)وتفہاکییہامشروہیگافریہیوقؽاامسلیعنباربامہیےن
دنسباویبوباہطسرکعہمرفاتیایکےہہکہیرکعہماکوقؽےہنکیلاسںیمانبابعساکذرکںیہنےہاوبداؤدےناہکہکانبابعساک
وقؽایلصدحثیںیمےہ
رافی  :دیمحنبدعسمہ،اامسلیع،اویبدبعاہللنب،ریث،اجمدہ،رضحتاجمدہریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح٣ ،ح٤س ب ٩یحٌي  ،اح٤س ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،ابوس٤٠ہ ،بً ٩بساٟزح٣ ،٩٤ح٤س بً ٩بساٟزح٩٤
ب ٩ثوبا٣ ٪ح٤س ب ٩ایاض

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي َو َص َذا َحس ُ
ٔیث أَ ِح ََ ٤س َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی
َس ٍَ ٤ََ ٠بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ض َوأَبَا ص َُزیِ َز َة
ض أَ َّ ٪ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩إ ٔ َیا ٕ
ٖ َو َُ ٣ح َّ٤سٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ث َ ِوبَ َ
رک یُ َل َِّ ُ٘ ٠ضا َز ِو ُج َضا ثَ ََلثّا ََٓ ُ ُُّ ٠ض َِٗ ٥اُٟوا ََل َت ٔح َُّٟ ١طُ َحًَّي َت ِٜٔ٨حَ َز ِو ّجا َُي ِ َر ُظ
َو ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اؾ ُسئُٔ٠وا ًَ ِ ٩ا ِٟب ٔ ِ ٔ
غ أَُ َّ ٧ط َطض ٔ َس َص ٔذظ ٔ ا ِٟٔ٘ؼَّ ٍَ
َ ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ب ُ َٜي ِر ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اؤیَ ٍَ بِ ٔ ٩أَبٔی ًَیَّا ٕ
َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوی َ٣اْ ٔ ٟ
ض َوأَبٔی
ض بِ ٔ ٩ا ِٟبُ َٜي ِر ٔإلٔ َی ابِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َو ًَ ٔ
َ َٓ َ٘اَلَ اذِ َص ِب إلٔ َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اػ ٔ ٥بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ٓ ََشأ َ َُ ٟض َ٤ا ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
ح ٔي َن َجا َئ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ َیا ٔ
ص َُزیِ َز َة َّٓٔنيی َت َز ُِ ٛت ُض َ٤ا ً ٔ َِ ٨س ًَائٔظَ ٍَ َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا ث ُ ََّ ٥س َ
اَ ٚص َذا ا َِ ٟدب َ َر
ادمح نب اصحل ،دمحم نب ییحی ،ادمح دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اوبہملس ،نب دبعارلنمح ،دمحم نب دبعارلنمح نب وثابؿ دمحم نب اایس ےس
رفاتی ےہ ہک انب ابعس ریض اہلل ہنع اوبرہریہ ریض اہلل ہنع افر دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل ہنع ےس وساؽ وہا ہک اکی
صخش ےن اینپ ابرکہ ویبی وک نیت الطںیق ددیںی (وت ااکس ایک مکح ےہ؟) وت اؿ بس اک وجاب اھت ہک فہ اےکس ےیل الحؽ ںیہن وہ یتکس
اتفہکیتق فہیسکدفرس ےصخشےساکنح ہنرکے(افر رھپاسےکاکنحےس لکن اجےئ)اوبداؤد ےتہکںیہ ہکاوکس امکلےندنسب ییحی

نب دیعس وباہطس ریکب نب اعجش اعمفہی نب ایب ایعش رفاتی رکےت وہےئ اہک ےہ ہک سج فتق دمحم نب اایس نب ریکب ہی ہلئسم درایتف
رکےن ےک ےیل انب زج  ،افر اعمص نب رمع ےک اپس آےئ وت اس فتق فہ فاہں وموجد ےھت اؿ دفونں رضحات ےن اہک انب ابعس افر
اوبرہریہریضاہللہنعےکاجؤ ںیما وکرضحتاعہشئریض اہللاہنعےکاپسوھچڑرکآراہ وہںاسےکدعبرافیےنہیدحثیایبؿ
یک
رافی  :ادمحنباصحل،دمحمنبییحی،ادمحدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اوبہملس،نبدبعارلنمح،دمحمنبدبعارلنمحنبوثابؿدمحمنباایس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
یسنہذماؼںیمالطؼدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 432

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا َ٠٤ٟب٣ ٩زوا ،٪ابونٌ٤ا ،٪ح٤از ب ٩زیس ،ایوب ،حرضت كاؤض رضي اہلل ً٨ہ

ض
وب ًَ َُِ ٩ي ِر ٔ َواح ٔ ٕس ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ِٔ ٣َ ٩ز َو َ
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ا ٪إٔذَا ك َ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َت ُط ثَ ََلثّا
أَ ََّ ٪ر ُج َّل یُ َ٘ا َُٟ ٢طُ أَبُو اٟؼَّ ِض َبا ٔ
اٟش َؤا َٔٔ ٢لبِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا َ ٢أَ َ٣ا ًََ ٤ِ ٔ ٠ت أَ َّ ٪اَّ ٟز ُج َ ١ک َ َ
ئکَ َ
اَٛ ٪ثٔي َر ُّ

َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یَ ِس ُخ َ ١ب ٔ َضا َج ٌَُ٠وصَا َواح َٔس ّة ًَل َی ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبٔی بَ ِرکٕ َو َػ ِس ّرا ٔ ٩ِ ٣إ ٔ ََ ٣ارة ٔ ًُ ََ ٤ز َٗا َ٢
 ١إٔذَا كَ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َت ُط ث َ ََلثّا َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ی ِس ُخ َ ١ب ٔ َضا َج ٌَُ٠و َصا َواح َٔس ّة ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ا ٪اٟزَّ ُج ُ
ض بَل َی ک َ َ

اض َٗ ِس َت َتا َب ٌُوا ٓ َٔیضا َٗا َ ٢أَ ٔجیزُوصَُِ ٠ًَ َّ٩یض ٔ ِ٥
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبٔی بَ ِرکٕ َو َػ ِس ّرا ٔ ٩ِ ٣إ ٔ ََ ٣ارة ًُٔ ََ ٤ز َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَی اَ ٨َّ ٟ

دمحم نب دبعاکلمل نب رمفاؿ ،اوبامعنؿ ،امحد نب زدی ،اویب ،رضحت اطؤس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوباابہصلء انیم اکی
صخش رضح ت ابعس ریض اہلل ہنع ےس رثکت ےس اسملئ وپاھچ رکات اھت اکی دؿ اس ےن وپاھچ ہک ایک آوکپ اس ابت اک ملع ےہ ہک
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامےنںیمافررضحتاوبرکبریضاہللہنعےکزامہنالختفںیمافررضحترمعریضاہللہنع ےک
ادتبایئ دہع الختف ںیم بج وکیئ صخش دوخؽ ےس لبق وعرت وک نیت الطںیق د ات اھت وت فہ اکی یہ امشر وہیت یھت رضحت انب ابعس
ریض اہلل ہنع ےن وجاب دای اہں ےھجم ولعمؾ ےہ بج وکیئ صخش دوخؽ (امجع) ےس لبق وعرت وک الطؼ د ات اھت وت فہ اکی یہ امشر یک
اجیتیھتدہعراستلںیمدہعدصیقیںیمافردہعافرفیق ےکادتبایئدفرںیمنکیل بجرمعافرفؼےنہیداھکی ہکولگرثکتےس
نیتالطںیقدےنیےگلںیہوتاںوہںےنرفامایںیماؿونیتںوکاؿرپانذفرکفںاگ
رافی  :دمحمنبدبعاکلملنبرمفاؿ،اوبامعنؿ،امحدنبزدی،اویب،رضحتاطؤسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
یسنہذماؼںیمالطؼدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 433

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟحً ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،حرضت كاؤض رضي اہلل ً٨ہ

ئ َٗا ََٔ ٢لبِ ٔ٩
ض ًَ ِ ٩أَب ٔیطٔ أَ َّ ٪أَبَا اٟؼَّ ِض َبا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُ ٩كَا ُو ٕ
ض أَ َت ٌِ َ ٥ُ ٠أَ٤َّ٧ا کَاِ َ ٧ت َّ
ًَبَّا ٕ
اٟث ََل ُث تُ ِح ٌَ ُ
َ ١واح َٔس ّة ًَل َی ًَ ِض ٔس أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبٔی بَ ِرکٕ َوثَ ََلثّا ٔ ٩ِ ٣إ ٔ ََ ٣ارة ٔ ًُ َ٤زَ
َ

ض َن ٌَ ِ٥
َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ

ادمحنباصحل،دبعارلزاؼ،انبرججی،رضحتاطؤسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوباابہصلءےنرضحتدبعاہللنبابعسریض
اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک ایک آپ وک ولعمؾ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم افر رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع ےک
زامہن الختف ںیم افر رضحت رمع افرفؼ ریض اہلل ہنع ےک دہع الختف ےک ادتبایئ نیت اسولں ںیم (اکی دہعف ںیم دی یئگ) نیت
الطںیقاکییہںیھجمساجیتںیھترضحتانبابعسریضاہللہنعےنوجابدایاہں
رافی  :ادمحنباصحل،دبعارلزاؼ،انبرججی،رضحتاطؤسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الطؼانکہیاکایبؿافرہیہکااکحؾتینرپرمبتوہےتںیہ
ابب  :الطؼاکایبؿ
الطؼانکہیاکایبؿافرہیہکااکحؾتینرپرمبتوہےتںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 434

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،یحٌي ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہ ب ٩وٗاؾ ،حرضت ً٤ز ٓارو ٚرضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَىٔي َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥اٟت َّ ِی ٔ ِّ
ِم ًَ ِ ٍَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩بِ َٔ ٩و َّٗاؾٕ
َّ
اب َی ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا اْلِ َ ًِ َ٤ا ُ ٢بٔا٨ِّ ٟیَّا ٔ
ت َوإٔ٤َ َّ ٧ا ِّ١َُٟٔ
اِ ٠ٟیثٔ ِّي َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ

ا ِ٣ز ٔ ٕئ َ٣ا َ َ ٧وی ٓ ََ ٩ِ ٤کَاِ َ ٧ت ص ٔ ِح َزتُ ُط إلٔ َی اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َٓض ٔ ِح َزتُ ُط إلٔ َی اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َو َ ٩ِ ٣کَاِ َ ٧ت صٔ ِح َزتُطُ ُ ٔ ٟسَ ِ ٧یا ی ُٔؼیبُ َضا أَ ِو ا َِ ٣زأَة ٕ

َی َتزَ َّو ُج َضا َٓض ٔ ِح َزتُ ُط إلٔ َی َ٣ا صَا َج َز إَِٔ ٟیطٔ

دمحم نب ،ریث،ییحی نب دیعس ،دمحم نب اربامیہ ،ہمقلع نبفاقص ،رضحترمع افرفؼ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای امتؾ اامعؽ اک دمار تین رپ ےہ افر رہ صخش وک فیہ ھچک ےلم اگ یکسج اس ےن تین یک وہیگ سپ یکسج رجہت اہلل افر
اےکسروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےیلوہیگوتایکسرجہتاہللافرروسؽےکےیلیھجمساجےئیگافرسجےنرجہتوصحؽداین
اییسکوعرتےساکنحےکےیلیکوہیگوتایکسرجہتاےکسےیلیھجمساجےئیگسجیکاخرطاسےنرجہتیکےہ
رافی  :دمحمنب،ریث،ییحینبدیعس،دمحمنباربامیہ،ہمقلعنبفاقص،رضحترمعافرفؼریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
الطؼانکہیاکایبؿافرہیہکااکحؾتینرپرمبتوہےتںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 435

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح س٠مَي ٪ب ٩زاؤز ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب

اب أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس
اٟس ٔح َو ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز َٗ َاَل أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
َ
ِم َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ََ ٌِ ٛب
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ٌَِ َٛ ٩بٕ َوک َ َ
اَٗ ٪ائ َٔس ٌِ ٛبٕ ٔ ٩ِ ٣بَٔ٨یطٔ ح ٔي َن ًَ ٔ َ
و ٩ِ ٣ٔ ٪ا َِ ٟد ِٔ ٤شي َن إٔذَا َر ُسو َُ ٢ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
بِ َ٣َ ٩اََ ٓ َٕ ٔ ٟش َ
أٗ ٚؼَّ َت ُط ِٔی َتبُ َ
وک َٗا ََ ٢حًَّي إٔذَا ََ ٣ـ ِت أَ ِر َب ٌُ َ
َٗ ١ا َ٢
َو َس ََّ ٥َ ٠یأتِ ٔی َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأ ِ ُ٣زُ َک أَ َِ ٪ت ٌِ َتز ٔ َ ٢ا َِ ٣زأَ َت َ
َ َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت أُكَ َِّ ُ٘ ٠ضا أَ ِ٣َ ٦اذَا أَٓ ٌَِ ُ
َقبَ ََّ ٨ضا َٓ ُُِ٘ ٠ت َٔل َِ ٣زأَت ٔی ا َِ ٟحِٔی بٔأَصَُِٜٓ َٔ ٔ ٠ونٔی ً ٔ َِ ٨سص َُِ ٥حًَّي َی ِ٘ ٔض َي اہللُ ُس ِب َحاُ َ ٧ط ِٔی َص َذا اْلِ َ ِ٣ز ٔ
ََل بَ ِ ١ا ًِ َتز ٔ َِ ٟضا ٓ َََل َت ِ َ
ادمحنبرمعفنبرسحامیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ویسن،انباہشبےسرفاتیےہہکدبعاہللنببعکبجانانیبوہےئگوتفہبعک
ےکںوٹیںوکےیلرےتہےھتدبعاہللےتہکںیہہکںیمےنبعکنبامکلےسانسہکاںوہںےنزغفہوبتکاکہصقانسای(سجںیمروسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرشتکہنرکےنفاولں ےسامتؾولوگںوکوگتفگرکےنےسعنم رفامدایاھتفہےتہکںیہ ہک(یبن وکوگتفگ ےئک
وہےئ) اچپس ںیم ےس اچسیل دؿ سگر ت ے ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اکی اقدص آای افر اس ےن اہک ہک روسؽ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس اک مکح ےہ ہک وت اینپ ویبی ےس اگل وہ اج۔ ںیم ےن اہک ایک ںیم اوکس الطؼ ددیفں؟ ای ںیم اےکس اسھت ھچک افر اعمہلم
رکفں؟اس ےن اہکںیہن رصػاس ےسدجا رہ افر اس ےس تبحصہن رک سپ ںیم ےناینپویبی ےس ہہکدای ہک وت اےنپ مبکہیلچ اج افر
فںیہرہبجکتہکاہللاعتیلاسدقمہماکہلصیفہنرفامدںی۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسحامیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ویسن،انباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتوکالطؼاکاایتخردانی
ابب  :الطؼاکایبؿ
وعرتوکالطؼاکاایتخردانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 436

راوی ٣ :شسز ،ابوًوا٧ہ ،اً٤ع ،ابوؿهی٣ ،سو ،ٚحرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا

سو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت َخي َّ َرَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َوا ٩ِ ًَ ٍَ َ ٧اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُّ
اٟـ َهی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩

َ َط ِیئّا
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِختَرَِ٧ا ُظ ََٓ ٥َِ ٠ی ٌُ َّس ذََ ٔ ٟ

ض
دسمد ،اوبوعاہن ،اشمع ،اوب حی ،رسمفؼ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک
(الطؼ اک ای اےنپ اسھت رےنہ اک) اایتخر دای وت مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اایتخر ایک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس

(اایتخر)وکھچکںیہناھجمس(ینعیالطؼںیہناھجمس)
ض
رافی  :دسمد،اوبوعاہن،اشمع،اوب حی،رسمفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئرمداینپوعرتےسہہکدےہکابالطؼاکاایتخرےھجتےہوتااکسایکمکحےہ؟
ابب  :الطؼاکایبؿ
ارگوکیئرمداینپوعرتےسہہکدےہکابالطؼاکاایتخرےھجتےہوتااکسایکمکحےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 437

راوی  :حش ٩بً ٩لی ،س٠مَي ٪ب ٩رحب ،ح٤از ب ٩زیس

وب َص َِ ١ت ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َح ّسا َٗا َ ٢بٔ َ٘ ِو ٔ٢
رح ٕب ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ْٔلَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُِ َ ٩
ا َِ ٟح َش ِٔٔ ٩ی أَ ِ٣زُ ٔک ب ٔ َی ٔس ٔک َٗا َََ ٢ل إ ٔ ََّل َط ِیئّا َح َّسثَ َ٨ا ُظ َٗ َتا َزةُ ًَ َِٛ ٩ثٔير ٕ َِ ٣ول َی ابِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َس ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي

َ
ُکتُ ُط َ َ٘ ٔ ٟتا َز َة َٓ َ٘ا َ٢
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨حؤظ ٔ َٗا َ ٢أَ ُّی ُ
وب َٓ َ٘س َِٔ ٠َ ًَ ٦ی َ٨ا َٛثٔي ْر ٓ ََشأ ُِ ٟت ُط َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َح َّسث ِ ُت ب ٔ َض َذا َٗ ُّم ٓ ََذ َ ِ
بَل َی َو َل ُٔ ٨َّ ٜط ٔ َ ٧س َي

نسحنب یلع،امیلسؿنبرحب،امحدنبزدی ےسرفاتی ےہہکںیم ےناویبےس وپاھچہکایکآپ یسکاےسی صخش ےسفافق ںیہ
سج ےن ارمک دیبک ںیم نسح ےک وقؽ وک ایبؿ ایک وہ؟(ینعی نسح اک ہی وقؽ ہک ارگ وکیئ صخش اینپ ویبی ےس ہک دے ارمک
دیبک وت اس رپ نیت الطںیق فارد وہ اجںیئ یگ) اںوہں ےن اہک ںیہن رگم اکی رفاتی ےہ وج اتقدہ ےن دنسب ،ریث ومیل نب رمسہ وباہطس
اوبہملس ربفاتی اوبرہریہ یبن یلص اہللہیلعفآہل فملس ےس اسلثم (نسح ےک وقؽ ےک لثم) رفاتی یک ےہ اویب ےتہک ںیہ ہک اکی
رمہبت،ریثامہرےاپسآےئ وتںیمےناؿ ےسقلعتمدرایتفایکوت اںوہںےناہکںیم ےنہیدحثییھبکایبؿںیہنیکرھپںیم ےن
اساکذرکاتقدہےسایکوتاںوہںےناہکہک،ریثےن ھجےسہیدحثیایبؿیکیھترگماؿوکایدںیہنراہ۔
رافی  :نسحنبیلع،امیلسؿنبرحب،امحدنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ارگوکیئرمداینپوعرتےسہہکدےہکابالطؼاکاایتخرےھجتےہوتااکسایکمکحےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 438

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ہظاٗ ،٦تازہ ،حش٩

َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ِٔٔ ٩ی أَ ِ٣زُ ٔک ب ٔ َی ٔس ٔک َٗا َ ٢ثَ ََل ْث

ہخ
س
ملسمنباربامیہ،اشہؾ،اتقد نےناہکارمکدیبکںیمنیتالطںیقفاعقوہںیگ۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،اتقدہ،نسح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الطؼہتباکایبؿ
ابب  :الطؼاکایبؿ
الطؼہتباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 439

راوی  :اب ٩رسح ،ابزاہی ٥ب ٩خاٟس٣ ،ح٤س ب ٩ازریص٣ ،ح٤س بً ٩لی ب ٩طآًٍ ،بیساہلل بً ٩لی بً ٩بس یزیس ،حرضت
رکا٧ہ بً ٩بس یزیس

ٔیص َّ
اٟظآ ٔع ٔ ُّی َح َّسثَىٔي ًَ ِِّم
آَخ َ
اٟسحٔ َوإٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ا ِٔ ٠ِ َ َٟي ُّي أَبُو ثَ ِورٕ ِٔی َ ٔ
یَٗ ٩اُٟوا َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩

َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩طآ ٔ ٍٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًَٔ ٩ل ٔ ِّی بِ َّٔ ٩
یس بِ ُٔ ٩رکَا ٍَ َ ٧أَ َُّ ٪رکَا ٍَ َ ٧بِ َ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٔ بِ َٔ ًُ ٩حي ِر ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس َیز ٔ َ
َ َو َٗا ََ ٢واہللٔ َ٣ا أَ َر ِز ُت إ ٔ ََّل َواح َٔس ّة َٓ َ٘ا َ٢
ًَ ِب ٔس َیز ٔ َ
یس كَ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َت ُط ُس َض ِی َ ٍَ ٤ا ِٟب َ َّت ٍَ َٓأ َ ِخب َ َر أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َذَ ٔ ٟ

َّ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َف َّزصَا إَِٔ ٟیطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠واہللٔ َ٣ا أ َر ِز َت إَٔل َواح َٔس ّة َٓ َ٘ا َُ ٢رکَاَ ٍُ َ ٧واہللٔ َ٣ا أ َر ِز ُت إَٔل َواح َٔس ّة َ َ
اٟثأ٧ی ٍَ ِٔی َز َ٣ا َٔ ٤ًُ ٪ز َو َّ
َّ
آَخ ُظ
اٟثاَ ٔ ٟث ٍَ ِٔی َز َ٣ا ِٔ ًُ ٪ث ََ ٤
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ل ََّ َ٘ ٠ضا َ
اَٗ ٪ا َ ٢أَب ُو َزا ُوز أَ َّوُ ُٟط َُِ ٟٔى إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و ٔ ُ
َ
اٟسحٔ
َُِ ٟٔى ابِ ِٔ َّ ٩
انبرسح،اربامیہنباخ دل،دمحمنبادرسی،دمحمنبیلعنباشعف،دیبعاہللنبیلعنبدبعسیدی،رضحتراکہننبدبعسیدیےسرفاتی
ےہہکاںوہںےناینپویبیشہنمہوکالطؼہبتدیسپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاسفاہعقیکربخدییئگراکہنےناہکدخباںیمےن
اکییہالطؼیکتینیکیھت آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنراکہنےسوپاھچایکوتےنفایعقاکیالطؼیکتینیکیھت؟راکہنےنرھپ
اہکدخباںیمےناکییہالطؼیکتینیک یھتوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن اسیکویبیاسوکولاٹدی(ینعیرتعجاک مکح
رفامای)رھپراکہنےندفرسیالطؼ رضحترمعےکزامہنالختفںیمدیافررسیتیرضحتامثعؿینغےکدہعالختفںیماوبداؤدےتہک
ںیہہکالہپہصحاربامیہاکرفاتیرکدہےہافردفرساانبرساحاک۔
رافی  :انبرسح،اربامیہنباخدل،دمحمنبادرسی،دمحمنبیلعنباشعف،دیبعاہللنبیلعنبدبعسیدی،رضحتراکہننبدبعسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
الطؼہتباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 440

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یو٧صً ،بساہلل ب ٩زبير٣ ،ح٤سب ٩ازریص٣ ،ح٤س بً ٩لی اب ٩سائب٧ ،آٍ بً ٩حير ،رکا٧ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص اَ ٨َّ ٟشائ ُّٔی أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ َ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َح َّسث َ ُض َِ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩إ ٔ ِزرٔی َص َح َّسثَىٔي ًَ ِِّم َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی
ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ٩
یس ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ
اٟشائ ٔٔب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٔ بِ َٔ ًُ ٩حيِر ٕ ًَ ُِ ٩رکَا ٍَ َ ٧بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس یَز ٔ َ
ی
دمحم نب ویسن ،دبعاہلل نب زج  ،،دمحمنب ادرسی ،دمحم نب یلع انب اسبئ ،انعف نب جیر ،راکہن اکی دفرسی دنس ےک اسھت راکہن نب دبع

سیدیےسایسرطحرموفاعرفاتیےہ۔

ی
رافی  :دمحمنبویسن،دبعاہللنبزج ،،دمحمنبادرسی،دمحمنبیلعانباسبئ،انعفنب جیر،راکہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
الطؼہتباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 441

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩زاؤز ،جزیز ب ٩حاز ،٦زبير ب ٩سٌیسً ،بساہللً ،لی ب ٩یزیس

یس بِ ُٔ ٩رکَا٩ِ ًَ ٍَ َ ٧
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦اٟزُّبَي ِر ٔبِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًَٔ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَُ َّ ٧ط كَ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َت ُط ا ِٟب َ َّت ٍَ َٓأتََی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا أَ َر ِز َت َٗا ََ ٢واح َٔس ّة َٗا َ ٢آہللٔ َٗا َ٢

١
آہللٔ َٗا َ ٢ص َُو ًَل َی َ٣ا أَ َر ِز َت َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو َص َذا أَ َػ ُّح َٔ ٩ِ ٣حسٔیثٔ ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ َُّ ٪رکَا ٍَ َ ٧كَ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َت ُط ثَ ََلثّا ْٔلَُ َّ ٧ض ِ ٥أَ ِص ُ
بَ ِیتٔطٔ َوص ُِ ٥أَ ًِ َ ٥ُ ٠بٔطٔ َو َحس ُ
ض
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
ٔیث ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َر َوا ُظ ًَ َِ ٩ب ٌِ ٔف بَىٔي أَبٔی َرآ ٍٕٔ ًَ ِٔ ِ ً ٩

امیلسؿ نب داؤد ،رجری نب احزؾ ،زج  ،نب دیعس ،دبع اہلل ،یلع نب سیدی ےس رفاتی ےہ ہک راکہن ےن اینپ ویبی وک الطؼ اع ہت دی وت فہ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچریتیتینایکیھت؟وبالاکیالطؼیکآپیلص
اہللہیلع فآہلفملسےنوپاھچدخایکمسقاھکےتکسوہ؟اسےناہکاہںدخباآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرھپوتفیہےہوجریتی
تین یھت (ینعی اکی یہ الطؼ فاعق وہ یگ) اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک انب رجبا یک دحثی یک تبسنب ہی دحثی زایدہ حیحص ےہ سج ںیم ہی
ذموکر اھت ہک راکہن ےن اینپ ویبی وک نیت الطںیق دی ںیھت اس دحثی یک تحص یک فہج ہی ےہ ہک رھگ فاےل رھگولی اعمالمت ےس زایدہ
فافقوہےئںیہافرانبرجبایکدحثیینبایبراعفےکیسکصخشےکوحاہلےسافررکعہمےکفاہطسےسرضحتانبابعسےس
وقنمؽےہ۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،رجرینباحزؾ،زج ،نبدیعس،دبعاہلل،یلعنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ضحمالچؼےکایخؽےسالطؼفاعقںیہنوہیت
ابب  :الطؼاکایبؿ
ضحمالچؼےکایخؽےسالطؼفاعقںیہنوہیت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 442

راوی ٣ :ش ،٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ہظاٗ ،٦تازہ ،زرارہ ب ٩اوِی ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩ز َُر َار َة بِ ٔ ٩أَ ِوَِی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َت َحا َو َز ْٔل ُ ًَّٔ٣ي ًَ َّ٤ا َ ٥َِ ٟت َتَ َ َّ ٥ِ ٠بٔطٔ أَ ِو َت ٌِ َ ١ِ ٤بٔطٔ َوب ٔ َ٤ا َح َّسثَ ِت بٔطٔ أَ ِن ُٔ َش َضا
ملسم ،نب اربامیہ ،اشہؾ ،اتقدہ ،زرارہ نب افیف ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل
اعتیل ےن ریمی اتم ےس اعمػ ایک وج رطخے افر ایخالت دؽ ںیم آےت ںیہ بج کت ہک زابؿ ےس اس اک ااہظر ہنرکے ای اس رپ
لمعہنرکے۔
رافی  :ملسم،نباربامیہ،اشہؾ،اتقدہ،زرارہنبافیف،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویبیوکنہبانہک
ابب  :الطؼاکایبؿ
ویبیوکنہبانہک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 443

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤از ،ابوکاً ،١٣بساٟوحس ،خاٟس ،حرضت ابوت٤ی٤ہ ہحیِم

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو کَا َٔ ١ٕ ٣ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس َو َخاْ ٔ ٟس َّ
اٟلحَّا ُ ٪ا ٌِِ ٤َ ٟى َي ک ُ ُُّ ٠ض ِ٩ِ ًَ ٥
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َرک َظ
َخإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔی َتَ ٔ٤ی ٍَ ٤ا ُِ ٟض َح ِی ٔ ِّ
َُ ه ٔ َی ٓ َ ٔ
ِم أَ ََّ ٪ر ُج َّل َٗا ََٔ ٢ل َِ ٣زأَتٔطٔ یَا أ ُ َخ َّی ٍُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ ِخت َ
َ َوَ َ ٧هی ًَ ِ٨طُ
ذََ ٔ ٟ

تمن ہخن
م
ومیسنباامسلیع،امحد،اوباکلم،دبعاولدح،اخدل،رضحتاوب مہ یےسرفاتیےہہکاکیصخشےناینپ ویبیوکاہکاےنہب
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایکفہریتینہبےہ؟(ینعیفہریتینہبںیہنےہ)روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوک

ربااجانافراسےسعنمرفامای۔

تمن ہخن
م
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،اوباکلم،دبعاولدح،اخدل،رضحتاوب مہ ی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ویبیوکنہبانہک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 444

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابزاہی ،٥بزار ،ابونٌیً ،٥بساٟشَل ٦اب ٩رحب ،خاٟس ،ابی ت٤ی٤ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟبزَّا ُز َح َّسث َ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس َّ
ئ ًَ ِ ٩أَبٔی
رح ٕب ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ٔ
اٟش ََلَ ٔ ٦ی ٌِىٔي ابِ َِ َ ٩
َتَ ٔ٤یَ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ر ُج ِٕ َٗ ٩ِ ٣ٔ ١و ٔ٣طٔ أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سَ ٍَ ٔ٤ر ُج َّل َی ُ٘و َُٔ ٢ل َِ ٣زأَتٔطٔ یَا أ ُ َخ َّی ٍُ َٓ ََ ٨ضا ُظ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َتَ ٔ٤ی ٩ِ ًَ ٍَ ٤أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َر َوا ُظ ُط ٌِ َب ٍُ
َو َر َوا ُظ ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩ا ِِ ٤ُ ٟد َتارٔ ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤

ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َتَ ٔ٤ی ٩ِ ًَ ٍَ ٤أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

دمحمنباربامیہ،زبار،اوبمیعن،دبعاالسلؾانبرحب،اخدل،ایبتمنمہیکوقؾںیمےساکیصخشےسرفاتیےہہکاسےنیبنیلصاہلل

ہیلعفآہلفملسےکاپساکیصخشےسانسسجےناینپویبیوکنہبہہکدایاھتوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوک(ااسیےنہکےس)
عنم رفامای اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس رفاتی وک دبعازعلسی نب اتخمر ےن دنسب اخدل وباہطس ایب امثعؿ ربفاتی ایب تمنمہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

فملسےسرفاتیایکےہافرہبعشےندنسباخدلوباہطساکیصخشربفاتیایبتمنمہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیایکےہ۔
رافی  :دمحمنباربامیہ،زبار،اوبمیعن،دبعاالسلؾانبرحب،اخدل،ایبتمنمہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ویبیوکنہبانہک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 445

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىيً ،بساٟوہاب ،ہظا٣ ،٦ح٤س ،حرضت ابوہزیزہ

اب َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٦ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
أَ َّ ٪إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠یَٔ ِٜذ ِب َٗ ُّم إ ٔ ََّل ثَ ََلثّا ث ٔ َِ ٨تا ِٔٔ ٪ی ذَا ٔ
ت اہللٔ َت ٌَال َی َٗ ِو ُُ ٟط إنٔيی َس٘ ٔ ْیَ ٥و َٗ ِوُ ُٟط بَ ُِ ٠َ ٌََ ٓ ١ط َٛبٔيرُص ُِ٥
َّار َٓ٘ٔی َُ َٟ ١ط إَّٔ٧طُ َ٧زَ ََ ٢صاصُ َ٨ا َر ُج ُْ ٌَ ٣َ ١ط ا َِ ٣زأَ ْة ه ٔ َی
َص َذا َوبَ ِی َ٤َ ٨ا ص َُو َی ٔشيرُ ِٔی أَ ِر ٔ
ق َج َّبارٕ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َباب ٔ َزة ٔإٔذِ َ٧زَ َ٨ِ ٣َ ٢ز َّٔل َٓأت ُ َٔی ا َِ ٟحب ُ
ض َٗا ََٓ ٢أ َ ِر َس َ ١إَِٔ ٟیطٔ ٓ ََشأ َ َٟطُ ًَ َِ ٨ضا َٓ َ٘ا َ ٢إَٔ َّ ٧ضا أ ُ ِخًٔي َٓ َ٤َّ ٠ا َر َج ٍَ إَِٔ ٟی َضا َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذا َسأ َ َٟىٔي ًَ َِٓ َٔ ٨أََ ِ ٧بأِتُطُ أََٔ َّ ٧
أَ ِح َش ُ ٩ا٨َّ ٟا ٔ
ا ٚا َِ ٟحس َ
اب اہللٔ ٓ َََل تُ َِّ ٜذبٔیىٔي ً ٔ َِ ٨س ُظ َو َس َ
ٔیث َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز
أ ُ ِخًٔي َوإُٔ َّ ٧ط َِ ٟی َص ا َِ ٟی ِو َِ ٣ُ ٦شَُ ٥ْ ٔ ٠ي ِر ٔی َوَُيِرُ ٔک َوإٔ َٔ َّ ٧أ ُ ِخًٔي ِٔی َ ٔ ٛت ٔ

َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو ُظ
َر َوی َص َذا ا َِ ٟدب َ َر ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩أبٔی َح ِ٤زَ َة ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ

دمحم نب ینثم ،دبعاولاہب ،اشہؾ ،دمحم ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای رضحت اربامیہ

ہیلعاالسلؾےنیھبکوھجٹںیہنوبالرگمنیتوماعقرپضحماہللاعتیلےکےیلاکیہیبجاںوہںےناینپوقؾےساہکاینمیقس(ںیم
ه
لَبفَعَ َل ُة َ ِکُ ُ ْمه ََدا(ہکلب
امیبروہں)افردفرسےبجاںوہںےن(اینپینکشوکاؿےکڑبےتبیکرطػوسنمبرکےتوہےئاہک ْ
اؿےکاسڑبےتبےنااسیایکےہ)افررسیتےبجہکفہاکیاظملابداشہےککلمںیمرفسرکرےہےھت(وجولوگںیکویبویںوک
نیھچاتیلاھت)افراکیاقم ؾرپارتےسپفہاظملآایگولوگںےناسوکیئاایہکاہیںاکیصخشےہسجیکویبینیسحےہسپاس
ےن اکی صخش وک رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ ےک اپس اجیھب افر اؿ یک اہیلہ ےک قلعتم وپھچ ھچگ یک وت رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ ےن
ت
رفامایہیوتریمینہب ےہ بجآپہیلعاالسلؾاینپاہیلہےک اپس ےچنہپوت اؿ ےس یھبرفامای ہکاس صخش ےن  ھجےس مھاارےابرے
ت
ںیموساؽایکاھتوتںیمےنیئاایہکمتریمینہبوہ(افرہیابتھچکایسیطلغیھبںیہنےہویکہکن)آجریمےافر مھاارےوسااسرس
زنیمرپوکیئاملسمؿںیہنےہافراہللیکاتکبیکرفےسمت ریمی(دینی)نہبوہسپارگاساظملاکاسانموہوتریمیذکتبیہنرکان
اوبداؤدےتہکںیہہکاسدحثیوکبیعشنبایبزمحہےنوباہطسایبازلانددنسبارعجربفاتیاوبرہریہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےس
ایسرطحرفاتیایکےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاولاہب،اشہؾ،دمحم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہظراکایبؿ
ابب  :الطؼاکایبؿ
اہظراکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 446

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بًَ ٩لء ،اب ٩ازریص٣ ،ح٤سب ٩اسح٣ ،ٙح٤س ب٤ً ٩زو بً ٩لاء ،ابًَ ٩لء ،ب٩
ً٤٘٠ہ ،بً ٩یاغ ،س٠مَي ٪ب ٩یشار ،حرضت س٤٠ہ ب ٩ؿَح بیاضي

ٔیص ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٙح َّ٤سٔ بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
ُخ َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔئ
غ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪بِ َٔ ٩ی َشا ٕر ًَ َِ ٩س ٍَ ٤ََ ٠بِ َٔ ٩ػ ِ ٕ
ئ ابِ ٔ ٍَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩بِ ًَٔ ٩یَّا ٕ
ًَ ِ٤زٔو بِ َٔ ًَ ٩لا ٕئ َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
یب ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٣زأَت ٔی
یب ٔ ٩ِ ٣اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
یب َُي ِر ٔی َٓ َ٤َّ ٠ا َز َخ ََ ١ط ِضزُ َر ََ ٣ـ َ
ئ َ٣ا َلَ ی ُٔؼ ُ
ا ِٟب َ َیاض ُّٔي َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ا َِ ٣زأّ أ ُ ٔػ ُ
ا ٪خٔٔ ُِت أَ ِ ٪أ ُ ٔػ َ
ٕ لٔی َٔ ٨ِ ٣ضا
آَ ٪ب َ ِی َ٨ا ه ٔ َی َت ِد ُس ُ٣ىٔي ذ َ
َط ِیئّا یُ َتابَ ٍُ بٔی َحًَّي أ ُ ِػبٔحَ َٓوَ ا َص ِز ُت َٔ ٨ِ ٣ضا َحًَّي َی َِ ٨شَ ٔ ٠ذ َط ِضزُ َر ََ ٣ـ َ
َات َِ ٟی َ ٍٕ ٠إٔذِ َت ََّ ٜظ َ

َخ ِج ُت إلٔ َی َٗ ِومٔی َٓأ َ ِخب َ ِرتُ ُض ِ ٥ا َِ ٟدب َ َر َو ُُِٗ ٠ت ا ُِ ٣ظوا َ٣عٔی إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َط ِی ْئ َٓ ٥َِ ٠أَ َِ ٟب ِث أَ َِ٧ ٪زَ ِو ُت ًََِ ٠ی َضا َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِػ َب ِح ُت َ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اُٟوا َلَ َواہللٔ َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ ِرتُ ُط َٓ َ٘ا َ ٢أََ ِ ٧ت ب ٔ َذا َک َیا َسُِ ٠ُٗ ٍُ ٤ََ ٠ت أََ٧ا
َ بٔا َِ ٟح ِّ٣َ ٙا
اک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن َوأََ٧ا َػاب ٔ ْز ْٔلَ ِ٣ز ٔاہللٔ َٓا ِحَّ ٔ ِ ٥ِ ُٜی َ٣ا أَ َرا َک اہللُ َٗا َِّ َ ٢
ب ٔ َذ َ
رح ِر َر َٗ َب ٍّ ُُِٗ ٠ت َو َّأ ٟذی بَ ٌَ َث َ

ِبِ ُت َػ ِٔ َح ٍَ َر َٗ َبًٔي َٗا ََُ ٓ ٢ؼ َِ ٥ط ِض َزیِ ٔ٣ُ ٩ت َ َتابٔ ٌَي ِ ٔن َٗا ََ ٢و َص ِ ١أَ َػ ِب ُت َّأ ٟذی أَ َػ ِب ُت إ ٔ ََّل ٔ٩ِ ٣
أَ ُِ ٔ ٠٣
َ َر َٗ َب ٍّ َُي ِ َرصَا َو َ َ
ِّ
َ بٔا َِ ٟح ِِّ َ٘ َٟ ٙس بٔت ِ َ٨ا َو ِحظَ ي ِ ٔن َ٣ا َ٨َ ٟا كَ ٌَ ْا٦
اٟؼ َیاَٗ ٔ ٦ا ََٓ ٢أَكٌِ َِٔ ٥و ِس ّ٘ا َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٕبَي ِ َن ٔس ِّتي َن ِٔ ٣شٜٔی ّ٨ا ُُِٗ ٠ت َو َّأ ٟذی َب ٌَ َث َ
َ
َ َٓأَكٌِ ِٔٔ ٥س ِّتي َن ِٔ ٣شٜٔی ّ٨ا َو ِس ّ٘ا َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٕ َوک ُ ِ ١أََ ِ ٧ت َوً َٔیاَ ُٟ
َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧ل ِٙ ٔ ٠إلٔ َی َػاح ٔٔب َػ َس َٗ ٍٔ بَىٔي ز َُریِ َِٕ ٠َٓ ٙی ِسٓ ٌَِ َضا إَِٔ ٟی َ
َف َج ٌِ ُت إلٔ َی َٗ ِومٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت َو َج ِس ُت ً ٔ َِ ٨س ُِّ ٥ِ ٛ
ی َو َو َج ِس ُت ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اٟش ٌَ ٍَ
اٟـ َ
یَ ٙو ُسو َئ اٟزَّأِ ٔ
َب٘ ٔ َّی َت َضا َ َ
اؿ ٍُ بَ ِل ْ ٩ِ ٣ٔ ٩بَىٔي ز َُریِ ٕٙ
َوحُ ِش َ ٩اَّ ٟزأِ ٔ
ی َو َٗ ِس أَ ََ ٣زنٔی أَ ِو أَ ََ ٣ز لٔی بٔ َؼ َس َٗتَٔ ٥ِ ُٜزا َز ابِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ٔیص بَ َی َ
ئ َٗا َ ٢ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،دمحم نب العء ،انب ادرسی ،دمحمنب ااحسؼ  ،دمحم نب رمعف نب اطعء ،انب العء ،نب ہمقلع ،نب ایعش ،امیلسؿ نب اسیر،
ض
رضحتہملسنب خرایبیضےسرفاتیےہہکںیموعروتںاکاانتوخادنمشہاھتانتجہکدفرساہنوہاگ(ینعیںیم،ریثاوہشلتاھت)بج
راضمؿ اک ہنیہم آای وت ےھجم ادنہشی وہاہک ںیہک ںیم ویبی ےس ھچک رک ہن وھٹیبں(امجع ہن رک وھٹیبں) سجیک ربایئ حبص کت ریمااسھت ہن
وھچڑےوتںیمےناسراضمؿےکمتخکتاہظررکایلاکیدؿااسیوہاہکراتےکفتقفہریمیدختمرکریہیھتاسدفراؿ
اسےک دبؿ اکھچکہصح لھک ایگ ںیمطبضہن رکاکس افراسرپڑچھایگ(ینعیاس ےسامجعایک) بجحبصوہیئ وتںیماینپ وقؾےک اپس
ایگافراؿوکاسفاہعقیکربخدیافراہکریمےاسھتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپس)ولفہوبےلدخبامہہناجںیئےگسپ
ںیماالیکیہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہاافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےس(راتاک)احؽایبؿایکآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچاےہملسایکوتےنفایعقااسیایکےہ؟ںیمےنرعضایکیجاہںںیمےنااسیایکےہآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن ہی وساؽ  ھج ےس دفابرہ رعض ایک (افر دفونں رمہبت ںیم ےن اابثت ںیم وجاب دای) افر رعج ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ںیم اہلل ےک مکح رپ رایض وہں سپ ریمے ابرے ںیم مکح اصدر رفامےیئ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای اکی الغؾ
آزاد رک ںیم ےن رعض ایک مسق ےہ اس ذات یک سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک قح ےک اسھت وعبمث رفامای ےہ ںیم اس
رگدؿےکوسایسکرگدؿاکامکلںیہنوہں(افرہیےتہکوہےئ)ںیمےناینپرگدؿرپامراآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای(ارگ
ااسی ںیہنرک اتکس وت) وت رھپ ےپ درےپدفونیہمں ےک رفزے رھک ںیم ےن رعض ایک ہی تبیصم وت رفزفں یہ یکفہج ےس  ھج رپ آیئےہ
بتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایااھچوترھپاسھٹونیکسمںوکاکیفقس(ہیاکیامیپہناکانؾےہ)وجھکرالھکںیمےنرھپرعض
ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ذات یک مسق سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک قح ےک اسھت وعبمث رفامای ےہ مہ

دفونںایمںویبیےنرات وھبےکرہ رکسگاریےہ ویکہکنامہرےسپاھکانہن اھت(ہی نسرک)آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامای
ااھچوترھپینبزرقیےکاکیدصہقدےنیفاےلےکاپساجفہوک وکدصہقدےاگسپاسںیمےساسھٹونیکسمںوکاکیاکیفقس
ت
وجھکر دے افر ابیق وت وخد اھک افر ابؽ وچبں وک الھک اس ےک دعب ںیم اینپ وقؾ ےک اپس ولٹ آای افر اہک ںیم ےن مھاارے اپس یگنت افر
رخاب راےئ اپیئ افر یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکاپس اشکدیگ افر ایھچ راےئ اپیئ افرآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن ےھجم دصہق
رکےناکمکحرفامایےہانباالعلءےنہیااضہفایکہکانبادرسیےناہکہکایبہضینبزرقییکاکیاشخےہ۔
رافی  :امثعؿ نب ایب ہبیش ،دمحم نبالعء ،انب ادرسی ،دمحمنب اقحس ،دمحم نبرمعف نب اطعء ،انب العء ،نب ہمقلع ،نب ایعش ،امیلسؿ نب
ض
اسیر،رضحتہملسنب خرایبیض
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اہظراکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :حش ٩بً ٩لی ،یحٌي ب ٩از ،٦اب ٩ازریص ٣ح٤س ب ٩اسح٤ٌ٣ ،ٙز بً ٩بساہلل ب ٩ح٨و٠ہ ،یوسٕ ،بً ٩بساہلل ب٩
سَل ،٦حرضت خوی٠ہ ب٨ت ٣ا َٟب ٩ثٌ٠بہ

ٔیص ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٙز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩آ َز ََ ٦ح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
ٕ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩س ََلُ ٩ِ ًَ ٕ ٦خ َویِ َ ٍَ ٠ب ٔ ِ٨تٔ َ٣ا َٔ ٔ ٟبِ َٔ ٩ث ٌََِ ٠ب ٍَ َٗاَِ ٟت هَ ا َص َز ٔ٣ىِّي َز ِوظٔی أَ ِو ُض بِ ُ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ
َح ِ٨وَ َ ٩ِ ًَ ٍَ ٠یُو ُس َ

َٓحٔئ ُِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِطُٜو إَِٔ ٟیطٔ َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َحازُٟٔىٔي ٓ ٔیطٔ َو َی ُ٘و َُّ ٢اتِٔی اہللَ
َّ
ق َٓ َ٘ا َ ٢ی ٌُِت َُٔ ٙر َٗ َب ٍّ
ْف ٔ
َقآ ُِ َٗ ٪س َس ٍَ ٔ٤اہللُ َٗ ِو ََّ ٢أًٟي تُ َحازَٔ ُٟ
َ ِٔی َز ِو ٔج َضا إلٔ َی ا ِِ َ ٟ
َُّٓٔ َّ ٧ط ابِ ُ٤ََ ٓ َٔ ٤ِّ ًَ ٩ا بَز ٔ ِح ُت َحًي َ٧زَ َ ٢ا ِِ ُ ٟ
َٗاَِ ٟت ََل َیحٔ ُس َٗا َََ ٓ ٢ی ُؼ ُوَ ٦ط ِض َزیِ ٔ٣ُ ٩ت َ َتابٔ ٌَي ِ ٔن َٗاَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إُٔ َّ ٧ط َط ِی ْذ َٛبٔي ْر َ٣ا بٔطٔ ٔٔ ٩ِ ٣ػ َیاَٗ ٕ ٦ا َُ ٠ِ َٓ ٢ی ِلٌ ِٔٔ ٥س ِّتي َن
ِٔ ٣شٜٔی ّ٨ا َٗاَِ ٟت َ٣ا ً ٔ َِ ٨س ُظ َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ یَ َت َؼ َّس ُ ٚبٔطٔ َٗاَِ ٟت َٓأت ُ َٔی َسا ًَ َتئ ٔ ٕذ بٔ ٌَ َز َٕ ٩ِ ٣ٔ ٚت ِ٤ز ٕ ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َّٓٔنيی أًُ ٔیُ ُ٨ط بٔ ٌَ َز ٕٚ
وَ ٪ػا ًّا َٗا َ٢
آَخ َٗا َِ َٗ ٢س أَ ِح َش ِ٨تٔ اذِ َص ٔيي َٓأَكٌِ ِٔٔم ب ٔ َضا ًَ ُِ ٨ط ٔس ِّتي َن ِٔ ٣شٜٔی ّ٨ا َو ِار ٔجعٔی إلٔ َی ابِ َٔٗ َٔ ٤ِّ ًَ ٩ا ََ ٢وا َِ ٌَ ٟز ُٔ ٚس ُّت َ
ََ
ْف ِت ًَ ُِ ٨ط َُٔ ٩ِ ٣ي ِر ٔأَ َِ ٪ت ِش َتأ ِ َٔ ٣ز ُظ
أَبُو َزا ُوز ِٔی َص َذا إَٔ َّ ٧ضا ََ َّ ٛ
نسح نب یلع ،ییحی نب آدؾ ،انب ادرسی دمحم نب ااحسؼ  ،رمعم نب دبعاہلل نب ہلظنح ،ویفس ،نب دبعاہلل نب السؾ ،رضحت وخہلی تنب
امکلنبہبلعثےسرفاتیےہہکریمےوشرہافسنباصتمےن ھجےساہظرایکوتںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےک

اپساکشتیےلرکیئگافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسےکابرےںیم ھج ےسڑگھج رےہےھتافر رفامرےہےھتفہریتا اچچ
زاداھبیئےہ(دفراجتیلہںیم افرادتباےئاالسؾ ںیماہظرالطؼاھجمساجاتاھتوخہلی اےنپ وشرہےکاپسرانہاچیتہیھت آپیلصاہلل
ہیلعفآہل فملسوخہلیوکدخاےسڈرےنیکنیقلترکرےہےھتافررفامرےہےھتہکابفہریتاوشرہںیہنراہہکلبرصػاچچزاداھبیئرہ
ایگ ےہ) سپ ںیم ںیہن یٹہ اہیں کت ہک رقآؿ یک ہی آتی انزؽ وہیئ دق عمس اہلل اخل(رتہمج) اہلل ےن اس وعرت یک ابت نس یل وج
آپیلصاہللہیلعفآہل فملس ےساےنپوشرہےکابرےںیم ڑگھجریہیھتافراہللےسوکشہرکریہیھتاسآتیزنفؽ ےکدعبآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامایفہ ینعی ریتا وشرہ اکی الغؾ آزادرکے ںیم ےن رعج ایک اسیک اطتق ںیہن آپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس ےن رفامای رھپ دف ہنیہم ےک ےپ درےپ رفزے رھک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ تہب وبڑاھ ےہ اس
ںیمرفزےرےنھکیکتکسںیہنےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوترھپفہاسھٹونیکسمںوکاھکانالھکےئںیمےنرعضایکاس
ےکاپسھچکںیہنےہسج ےسفہدصہقدےوخہلیےتہک ںیہہک یھبتوجھکراکاکیالیھت آایوتںیم ےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسںیماسوکدفرساوجھکرفںاکالیھتدےدفںیگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایکیھٹےہاجاسوکےلاجافراس
ںیم ےس اس یک رطػ ےس اسھٹ ونیکسمں وک الھک افر رھپ (ےب وخػ ف رطخ) اےنپ اچچ ےک ےٹیب ےک اپس رہ رافی اک ایبؿ ےہ ہک رعؼ
اسھٹاصعاکوہاتےہاوبداؤدےناہکہکوخہلیےناےنپوشرہوکیئاےئریغباسیکرطػےسافکرہاداایک۔
رافی  :نسحنبیلع،ییحینبادؾ،انبادرسیدمحمنباقحس،رمعمنبدبعاہللنبہلظنح،ویفس،نبدبعاہللنبالسؾ،رضحتوخہلی
تنبامکلنبہبلعث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اہظراکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 448

راوی  :حش ٩بً ٩لیً ،بساٌٟزیز ،ب ٩یحٌي ٣ ،ح٤سب ٩س٤٠ہ ،اب ٩اسحاٚ

َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٩ی ِحٌَي أَبُو اْلِ َ ِػ َب ّٔ ا َِّ َ ٟ
َحان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙب ٔ َض َذا

ِاْل ٔ ِس َ٨از ِٔ َ ٧ح َو ُظ إ ٔ ََّل أََّ٧طُ َٗا ََ ٢وا َِ ٌَ ٟز َُ ِٜ٣ٔ ٚت َْ ١ی َش ٍُ ث َ ََلث ٔي َن َػا ًّا َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو َص َذا أَ َػ ُّح َٔ ٩ِ ٣حسٔیثٔ یَ ِحٌَي بِ ٔ ٩آ َز َ٦

نسحنبیلع،دبعازعلسی ،نبییحی،دمحمنبہملس،انبااحسؼےسیھبایسرطحرمفیےہوساےئاسےکہکاسںیمہیےہہکرعؼ
اکیامیپہناکانؾےہسجںیمسیتاصعآےتںیہ۔اوبداؤدےناہکہکہیدحثیییحینبآدؾیکدحثیےسزایدہحیحصےہ
رافی  :نسحنبیلع،دبعازعلسی،نبییحی،دمحمنبہملس،انبااحسؼ

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

ابب  :الطؼاکایبؿ
اہظراکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 449

راوی ٣ :وسي اب ٩اس٤اًی ،١ابا ،٪یحٌي  ،حرضت ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح٩٤

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبَا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ِ ٩أَبٔی َس ٍَ ٤ََ ٠بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ی ٌِىٔي بٔا َِ ٌَ ٟز ٔ ٚزِٔ٧ب ٔ ّیَل َیأ ِ ُخ ُذ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

ْش َػا ًّا
َخ َِ ٤ش ٍَ ًَ َ َ
ومیسانباامسلیع،اابؿ،ییحی،رضحتاوبہملسنبدبعارلنمحےسرفاتیےہہکرعؼاکیزلیبن(الیھت)ےہسجںیمدنپرہاصع
آےتںیہ۔
رافی  :ومیسانباامسلیع،اابؿ،ییحی،رضحتاوبہملسنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اہظراکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 450

راوی  :اب ٩رسح اب ٩وہب ،ابٟ ٩ہیٌہ٤ً ،زو ب ٩حارث ،بٜير ب ٩اطخ ،حرضت س٠مَي ٪ب ٩یشار

یٌ ٍَ َو ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩ب ُ َٜي ِر ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪بِ َٔ ٩ی َشا ٕر
اٟس ٔح َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ابِ َُٟ ٩ض ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩
ْش َػا ًّا َٗا ََ ٢ت َؼ َّس ِٚ
ب ٔ َض َذا ا َِ ٟدبَر ٔ َٗا ََٓ ٢أت ُ َٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َت ِ٤ز َٕٓأ َ ًِ َلا ُظ إٔیَّا ُظ َوص َُو َ ٔ
رق ْ
یب َٔ ٩ِ ٣خ َِ ٤شٍٔ ًَ َ َ
َِق ٔ٣ىِّي َو ٔ ٩ِ ٣أَصِلٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک ُ ِ٠طُ أََ ِ ٧ت َوأَصَِ٘ َٜ ُ٠ا َ ٢أَبُو َزا ُوز
ب ٔ َض َذا َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ًَل َی أَٓ َ َ
ض أَخٔی ًُ َبا َز َة
ْش بِ ُ ٩بَ ِرکٕ َح َّسث َ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ َلائْ ًَ ِ ٩أَ ِو ٕ
رقأِ ُت ًَل َی َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩وزٔیز ٕا ِٔ ِ ٔ٤ٟ
ْص ِّی ُُِٗ ٠ت َُ ٟط َح َّسثَ ٥ِ ُٜبٔ ِ ُ
ََ

ْش َػا ًّا َٔ ٩ِ ٣طٌٔير ٕإٔك ِ ٌَ َأ ٦س ِّتي َن ِٔ ٣شٜٔی ّ٨ا َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز
بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًِ َلا ُظ َخ َِ ٤ش ٍَ ًَ َ َ
ت َوا َِ ٟحس ُ
َو ًَ َلائْ  ٥َِ ٟیُ ِسرٔ ِک أَ ِو ّسا َوص َُو ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١بَ ِسرٕ َٗسٔی ُ ٥ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ئ أَ َّ٪
ٔیث ُِ ٣ز َس َْ ١وإٔ٤َ َّ ٧ا َر َو ِو ُظ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ

أَ ِو ّس َاصُو

انب رسح ا نب فبہ ،انب ہعیہل ،رمعف نب احرث ،ریکب نب اجش ،رضحت امیلسؿ نب اسیر ےس یہی دحثی رمفی ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ھچک وجھکرںی آںیئ وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک ددیںی وج دنپرہ اصع ےک
رقبیوہںیگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسوک دصہقرکدےاس ےنرعض ایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایک
ںیماسوکدفںوج ھجےسافرریمےرھگفاولںےسیھبزایدہرغبیوہ؟وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایااھچوترھپ ہی
وجھکرںی وت اھک افرریتےرھگفاےل اھکںیئ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ہی دحثی دمحم نب سیدی رصمی ےکاسےنم زپیھ وت ںیم ےن اؿ
ےساہکمتےسدحثیایبؿیک رشبنبرکبےنابابخرافزایع دجتثیاطعءوباہطسافسربادرابعدہنباصتمہکیبنیلص اہللہیلعفآہل
فملس ےن اس وک دنپرہ اصع وج دےیئ اسھت ونیکسمں وک الھکےن ےک ےیل اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اطعء ےن افس وک ںیہن اپای ویکہکن فہ دبری
ںیہنجیکومتےلہپفاعقوہیکچیھتذہلاہیدحثیرملسےہ۔
رافی  :انبرسحانبفبہ،انبہعیہل،رمعفنباحرث،ریکبنباجش،رضحتامیلسؿنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اہظراکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 451

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤از ،حرضت ہظا ٦ب ٩رعوہ

اَ ٪ر ُج َّل بٔطٔ
ض بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َوک َ َ
رع َو َة أَ ََّ ٪جٔ٤ی َ ٍَ ٠کَاِ َ ٧ت َت ِح َت أَ ِو ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ا ٪إٔذَا ا ِط َت َّس ٤ُ ٤ََ ٟطُ هَ ا َص َز ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٣زأَتٔطٔ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی ٓ ٔیطٔ ََ َّٔ ٛار َة ِّ
اٟو َضارٔ
َ َ ََٓ ٥ْ ٤ََ ٟ
وم یس نب اامسلیع،امحد ،رضحت اشہؾ نب رعفہ ےس رفاتی ےہہک وخہل افس تنب اصتم ےک اکنح ںیم ںیھت افر افس اکی دویاہن
آدیماھتبجاسرپونجؿاکہبلغوہاتوتفہاینپوعرتےساہظررکاتیلبتاہللاعتیلےنافکرہاہظرفایلآتیانزؽرفامیئ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،رضحتاشہؾنبرعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اہظراکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 452

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل٣ ،ح٤س بٓ ٩ـ ،١ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت ًائظہ

رع َو َة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
رع َو َة ًَ ِِ ُ ٩
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩س ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

ًَائٔظَ ٍَ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
اہرفؿنبدبعاہلل،دمحمنبلضف،امحدنبہملس،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئےسیھبایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،دمحمنبلضف،امحدنبہملس،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اہظراکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 453

راوی  :اسح ٙب ٩اس٤اًی ،١سٔیا ،٪ح ٥ٜب ٩ابا ،٪حرضت ًرک٣ہ

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََّ ١
ٔرک َ ٍَ ٣أَ ََّ ٪ر ُج َّل هَ ا َص َز ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٣زأَتٔطٔ ث ُ َّ٥
أ ِ ً ٩ِ ًَ ٪
اٟلا ََ٘ ٟان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َ ٥ُ ٜبِ ُ ٩أَبَ َ
َ ًَل َی َ٣ا َػ ََ ٌِ ٨ت َٗا ََ ٢رأَیِ ُت بَ َی َ
اق
ْف َٓأتََی أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ َر ُظ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َح ََ ٠َ ٤
َوا َٗ ٌَ َضا َٗ ِب َ ١أَ َّ ٪یُ ََ ِّ ٜ
َّ
َ
ْف ًَ َِ ٨
َساٗ ٔ َضا ِٔی ا ِ٤َ َ٘ ٟز ٔ َٗا ََٓ ٢ا ًِ َتز ٔ َِ ٟضا َحًي تُ ََ ِّ ٜ
ا احسؼنباامسلیع،ایفسؿ،مکحنباابؿ،رضحترکعہمےسرفاتیےہہکاکیصخشےناینپویبیےساہظرایکافررھپافکرہایکافر
رھپافکرہدےنیےسلبقاسےسامجعرکایلسپاسےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآرکامرجاایبؿایکآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےناسےس وپاھچہکوت ےنااسیویکںایکاس ےناہک ای روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملس ںیمےن اس یکلڈنیلیک دیفسیاچدنین
ںیمدیھکی(سپ ھجےسراہہنایگ)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایابوتاسےسدجارہبجکتہکافکرہہندے۔
رافی  :اقحسنباامسلیع،ایفسؿ،مکحنباابؿ،رضحترکعہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اہظراکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 454

راوی  :زیاز ب ٩ایوب ،اس٤اًی ،١ح ٥ٜب ٩اباً ،٪رک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض ےن ب٬ي ٧يي ػلی اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أ ِ ً ٩ِ ًَ ٪
وب َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َ ٥ُ ٜبِ ُ ٩أَبَ َ
َح َّسثَ َ٨ا زٔ َیا ُز بِ ُ ٩أَ ُّی َ

ُک َّ
اٟش َ
اٚ
َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو ُظ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

زایدنباویب،اامسلیع،مکحنباابؿ،رکعہم،رضحتانبابعسےنیھبیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسرطحرفاتیایکےہرگم
اسںیملڈنیلدےنھکیاکذرکںیہنےہ۔
رافی  :زایدنباویب،اامسلیع،مکحنباابؿ،رکعہم،رضحتانبابعسےنیھبیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اہظراکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 455

راوی  :ابو کاً ،١٣بساٌٟزیز ،ب٣ ٩دتار ،خاٟس ،حرضت ًرک٣ہ ےن ب٬ي ٧يي ػلی اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

رک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو کَا ٔ ١ٕ ٣أَ َِّ ًَ ٪ب َس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َ ٩ا ِِ ٤ُ ٟد َتارٔ َح َّسثَ ُض َِ ٥ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َح َّسثَىٔي َُ ٣ح ِّس ْث ًَ ِٔ ِ ٔ ً ٩

اَٗ ٪ا َ ٢أَبُو َزا ُوز و َسٌِ ٔ٤ت َُ ٣ح ََّ ٤س بِ ََٔ ً ٩یسي یُ َح ِّس ُث بٔطٔ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨حو ٔ َحسٔیثٔ ُسٔ َِی َ

ٔرک ََٗ ٍَ ٣ا َ ٢أَبُو َزا ُوز ََ ٛت َب إلٔ َ َّی ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ ُ٩
ُک ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض َٗا َٔ ِ ً ٩ِ ًَ ٢
ا َِ ٟح َ ٥َ ٜبِ َ ٩أَبَ َ
ا ٪یُ َح ِّس ُث ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ض ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أ ِ ً ٩ِ ًَ ٪
رحیِ ٕث َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِِ ٟٔـ ُ
وسي ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜبِ ٔ ٩أَبَ َ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
َُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

اوب اکلم ،دبعازعلسی ،نب اتخمر ،اخدل ،رضحت رکعہم ےن یھب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ (ینعی رمالس
ویکہکناسںیمانبابعساکفاہطسذموکرںیہنےہ)اسیجہکدحثیایفسؿےہاوبداؤدےناہکہکںیمےنانسہکدمحمنبٰیسیعےناسیک
دحثیوکدنسبرمتعمایبؿرکےتوہےئاہکہکںیمےنمکحنباابؿوکہیدحثیایبؿرکےتوہےئ انسرگمرمتعمےناسںیمانبابعساک
وحاہل ذرک ںیہن ایک زین اوبداؤد ےن اہک ہک نیسح نب رحثی ےن ےھجم رحتری ایک ہک لضف نب ومٰیس ےن دنسب رمعم وباہطس مکح نب اابؿ
ربفاتیرکعہمرضحتانبابعسےسایسےکمہینعمرفاتییبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسذرکیکےہ
رافی  :اوباکلم،دبعازعلسی،نباتخمر،اخدل،رضحترکعہمےنیھبیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

علخاکایبؿ
ابب  :الطؼاکایبؿ

علخاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 456

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩رحب ح٤از ،ابی ایوب ،ابی َٗلبہ ،ابواس٤اء ،حرضت ثوبا٪

اَٗ ٪ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ ٍَ ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ِس َ٤ا َئ ًَ ِ ٩ثَ ِوبَ َ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُِ َ ٩
ََح ْاَِ ٠ًَ ٦ی َضا َرائ ٔ َح ٍُ ا َِ ٟح ٍَّٔ٨
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی َ٤ا ا َِ ٣زأَة ٕ َسأََِ ٟت َز ِو َج َضا ك َ ََلّٗا ِٔی َُي ِر ٔ َ٣ا بَأ ِ ٕ
ضٓ َ َ
امیلسؿنبرحبامحد،ایباویب،ایبالقہب،اوباامسء،رضحتوثابؿےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےنرفامایوج
وعرتالبفہجوشرہےسالطؼبلطرکےوتاسرپتنجیکوخوبشرحاؾےہ
رافی  :امیلسؿنبرحبامحد،ایباویب،ایبالقہب،اوباامسء،رضحتوثابؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
علخاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 457

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا ،َٟیحٌي ب ٩سٌیس٤ً ،زہ ب٨ت ًبساٟزح ،٩٤ب ٩سٌیس ،ب ٩زرارہ ،حرضت حبیبہ ب٨ت سہ ١انؼاریہ

َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ب ٔ ِ٨تٔ ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩ز َُر َار َة أََ َّ ٧ضا أَ ِخب َ َر ِت ُط ًَ ِ٩
َخ َد
یب ٍَ ب ٔ ِ٨تٔ َس ِض ٕ ١اْلِ َ ِن َؼارٔیَّ ٍٔ أََ َّ ٧ضا کَاِ َ ٧ت َت ِح َت ثَابٔتٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٔص بِ َٔ ٩ط َّ٤ا ٕ
َحب ٔ َ
ض َوأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠

یب ٍَ ب ٔ َِ ٨ت َس ِض َٕ ٨ِ ٔ ً ١س بَابٔطٔ ِٔی ا َِٔ ٠َِ ٟص َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ص ٔذظ ٔ َٓ َ٘اَِ ٟت أََ٧ا
اٟؼ ِبحٔ ٓ ََو َج َس َحب ٔ َ
إلٔ َی ُّ
یب ٍُ ب ٔ ُِ ٨ت َس ِض َٕٗ ١ا َ٣َ ٢ا َطأَِٗ َُٔ ٧اَِ ٟت ََل أََ٧ا َو ََل ثَاب ٔ ُت بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص ٟٔزَ ِو ٔج َضا َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ ثَاب ٔ ُت بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص َٗا ََٟ ٢طُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َحب ٔ َ
یب ٍُ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ک ُ ُّ٣َ ١ا
ُک َو َٗاَِ ٟت َحب ٔ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص ٔذظ ٔ َحب ٔ َ
َُک ِت َ٣ا َطا َئ اہللُ أَ َِ ٪ت ِذ ُ َ
یب ٍُ ب ٔ ُِ ٨ت َس ِض َٕ ١وذ َ َ
أَ ًِ َلانٔی ً ٔ ِ٨سٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ثابٔتٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ُخ ِذ َٔ ٨ِ ٣ضا َٓأ َ َخ َذ َٔ ٨ِ ٣ضا َو َجََ ٠ش ِت ه ٔ َی ِٔی أَصَِ ٔ ٠ضا
یبنعق ،امکل ،ییحی نب دیعس ،رمعہ تنب دبعارلنمح ،نب دیعس ،نب زرارہ ،رضحت ہبیبح تنب لہس ااصنرہی ےس رفاتی ےہ ہک فہ اثتب
نبسیقنبامشسےکاکنحںیمںیھتاکیدؿروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزرجفےکےیلےلکنوتداھکیہکہبیبحتنبلہسآپ
ےک درفازے رپ ادنریھے ںیم ڑھکی وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای ہی وکؿ ےہ؟ وت ںیم ےن رعض ایک ہبیبح
تنب لہس ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ایک ابت ےہ؟ ںیم ےن اہک ای ںیم ںیہن ای ریما وشرہ اثتب نب سیق ںیہن (ینعی مہ

دفونںاباکیاسھتںیہنرہےتکس)بجاثتبنبسیقآےئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےسرفامایہیہبیبحتنبلہسےہ
وجھچکاہللوکوظنمراھتاسےنایبؿ رکدایہبیبحےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساثتبنبسیقےنوجھچکوطبررہم ھجوکدایفہ
ریمےاپسوموجدےہ(افرفہںیمولاٹےنےکےیلایتروہں)ہینسرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناثتبنبسیقےساہک
وجھچکوتےندایاھتفہاسےسفاسپ ےلےلسپاثتبےن(اانپدایوہاامؽ)فاسپےلایلافرہبیبحاےنپرھگاجںیھٹیب(ینعیاکنحخسفوہ
ایگ)۔
رافی  :یبنعق،امکل،ییحینبدیعس،رمعہتنبدبعارلنمح،نبدیعس،نبزرارہ،رضحتہبیبحتنبلہسااصنرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
علخاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 458

راوی ٣ :ح٤س ب٤ٌ٣ ٩ز ،ابوًا٣زً ،بسا َ٠٤ٟب٤ً ٩زوً ،بساہلل ب ٩ابی برک ب٣ ٩ح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩حز٤ً ،٦زہ ،حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ ًَ ِب ُس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ِ٤ز ٕو َّ
اٟش ُسوس ُّٔي ا ِٔ ٤َ ٟسیىٔ ُّي ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی
ض
یب ٍَ ب ٔ َِ ٨ت َس ِض ٕ ١کَاِ َ ٧ت ً ٔ َِ ٨س ثَابٔتٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٔص بِ َٔ ٩ط َّ٤ا ٕ
بَ ِ ٔ
رک بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩حزَِ ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ أَ ََّ ٪حب ٔ َ
َ
اٟؼ ِبحٔ َٓا ِط َتِ َٜت ُط إ ٔ َِ ٟیطٔ ٓ ََس ًَا أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
س َب ٌِ َـ َضا َٓأ َت ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌِ َس ُّ
َرضبَ َضا ََٓ َ َٜ
ََٓ
َ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََّٔٓ ٢نيی أَ ِػ َس ِٗت َُضا
َو َس َّ ٥َ ٠ثَاب ٔ ّتا َٓ َ٘ا َُ ٢خ ِذ َب ٌِ َف َ٣اَ ٔ ٟضا َوَٓارٔٗ َِضا َٓ َ٘ا ََ ٢و َی ِؼُ ُ٠ح ذََ ٔ ٟ
َحسٔی َ٘ َتي ِ ٔن َوص َُ٤ا ب ٔ َی ٔس َصا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠خ ِذص َُ٤ا َوَٓارٔٗ َِضا َٓٔ ٌََ َ١

دمحم نب رمعم ،اوباعرم ،دبعاکلمل نب رمعف ،دبعاہلل نب ایب رکب نب دمحم نب رمعف نب سحؾ ،رمعہ ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک ہبیبح
تنبلہساثتبنبسیقنبامشسےکاکنحںیمںیھتاثتبےنا وکامراوتااکنوکیئوضعوٹٹایگسپفہامنزرجفےکدعبیبنیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےک اپ س آںیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اثتب یک اکشتی یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اثتب وک البای افر
رفامای اس ےس ھچک امؽ ےلےل افر اوکس وھچڑدے اثتب ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ایک ہیدرتس وہاگ آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایاہ ؿوتاثتبےناہکںیمےناوکس(رہمںیمدفابغدےیئےھتفہایسےکاپسںیہ)آپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایفہدفونںابغاسےسےلےلافراوکسوھچڑدےسپاثتبےنااسییہایک۔
رافی  :دمحمنبرمعم،اوباعرم،دبعاکلملنبرمعف،دبعاہللنبایبرکبنبدمحمنبرمعفنبسحؾ،رمعہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
علخاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 459

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساٟزحی ،٥بزارً ،لی ب ٩بَح ٗلا ٪ہظا ٦ب ٩یوسٕ٤ٌ٣ ،ز٤ً ،ز و ب ٩س٠یً ،٥رک٣ہ ،حرضت ًبساہلل ب٩
ًباض

ٕ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّح ٔٔی ٥ا َِ ٟبزَّا ُز َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩بَ َِحٕ ا َِّ َ٘ ٟلا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ ٩یُو ُس َ
ض أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ َة ثَابٔتٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ا ِخ َتِ ٌََ ٠ت ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ َح ٌَ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّٔ ً ٥َ ٠س َت َضا
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ُِ ٣شٔ ِ ً ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠
َح ِی َـ ٍّ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو َص َذا ا َِ ٟحس ُ
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ
ٔیث َر َوا ُظ ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ٣ُ ٩شٔ ِ ً ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠

ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ز َس َّل

دمحمنبدبعارلمیح،زبار،یلعنبرحباطقؿاشہؾنبویفس،رمعم،رمعفنبمیلس،رکعہم،رضحتدبعاہللنبابعسےسرفاتیےہہک
اثتب نب سیق یک ویبی ےن اس ےس علخ ایل وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایکس دعت اکی ضیح رقمر یک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس
دحثیوکدبعارلزاؼےندنسبرمعموباہطسرمعفنبملسمربفاتیرکعہمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرمالسرفاتیایکےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعارلمیح،زبار،یلعنبرحباطقؿاشہؾنبویفس،رمعم،رمعفنبمیلس،رکعہم،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
علخاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 460

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا٧ ،َٟآٍ ،اب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اَ٧ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟآ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََّٔ ً ٢سةُ ا ِِ ٤ُ ٟد َتَ ٍٔ ٌَ ٔ ٠ح ِی َـ ٍْ
یبنعق،امکل،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکعلخاحلصرکےنفایلوعرتیکدعتاکیضیحےہ۔
رافی  :یبنعق،امکل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجابدنییسکآزادرمدایالغؾےکاکنحںیموہافرفہآزدرکدیاجےئوتایکاسوکخسفاکنحاکاایتخرےہ؟
ابب  :الطؼاکایبؿ
وجابدنییسکآزادرمدایالغؾےکاکنحںیموہافرفہآزدرکدیاجےئوتایکاسوکخسفاکنحاکاایتخرےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 461

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤از ،خاٟسً ،رک٣ہ ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض

اِ ًَ ٪ب ّسا َٓ َ٘ا ََ ٢یا
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ٔ
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ئ ًَ ِٔ ِ ً ٩
ض أَ َِّٔ٣ُ ٪ی ّثا ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ
اط َٔ ٍِ لٔی إَِٔ ٟی َضا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا بَز ٔ َیزةُ َّاتِٔی اہللَ َُّٓٔ َّ ٧ط َز ِو ُج َٔ َوأَبُو َو َٔ ٟس ٔک َٓ َ٘اَِ ٟت یَا
ًَ ١ل َی َخ ِّسظ ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َتأ ِ ُ٣زُنٔی ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ا ٪زُ ُ٣و ًُ ُط َت ٔشی ُ
َ َٗا َََ ٢ل إٔ٤َ َّ ٧ا أََ٧ا َطآ ٔ ٍْ ََٓ َ َ
ض أَ ََل َت ٌِ َح ُب ٔ ٩ِ ٣حُبِّ ُٕ ِ٣
ٔیث بَز ٔ َیز َة َوبُ ِِـ َٔضا إٔیَّا ُظ
ٌَِ ٠ٟٔبَّا ٔ
ومیسنباامسلیع،امحد،اخدل ،رکعہم،رضحتدبعاہللنبابعسےسرفاتیےہہک(ربریہاکوشرہ)ثیغماکیالغؾاھت(ربریہآزاد
وہیئوتاسوکخسفاکنحاکاایتخرلمایگذہلا)اسےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدروخاتسیکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسربریہ
ےساسےکےیلافسرشرفامںیئ(ہکفہاسوکہنوھچڑےافربسحاس قاسےکاکنحںیمرےہ)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
ربریہ ےس اہک ہک اے ربریہ اہلل ےس ڈرف فہ ریتا وشرہ ےہ افر ریتے ہچب اک ابپ ےہ فہ وبیل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک ہی
ریمےےیلآپ یلصاہللہیلعفآہلفملساک مکحےہ؟آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایںیہنںیم وتافسرشرکراہوہںافردصہم
یکانبرپثیغمیکاگولںرپآوسنؤںیکڑلییہبریہیھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتابعسےسرفامایایکںیھمتثیغمیک
تبحمافرربریہیکدعافترپبجعتںیہنوہراہےہ؟
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،اخدل،رکعہم،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
وجابدنییسکآزادرمدایالغؾےکاکنحںیموہافرفہآزدرکدیاجےئوتایکاسوکخسفاکنحاکاایتخرےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 462

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبۂً ،اٗ ،٪تازہً ،رک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض

اِ ًَ ٪ب ّسا
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسث َ َ٨ا ًَ َّٔا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِٔ ِ ً ٩
ض أَ ََّ ٪ز ِو َد بَز ٔ َیز َة ک َ َ

أَ ِس َو َز ی َُش َِّم ُِٔ٣ی ّثا َٓ َدي َّ َر َصا َی ٌِىٔي أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ََ ٣ز َصا أَ َِ ٪ت ٌِ َت َّس

امثعؿ نب ایب ہبیش ،افعؿ ،اتقدہ ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ربریہ اک وشرہ اکےل رگن اک اکی الغؾ اھت سج اک انؾ
ثیغماھت(بجفہآزادوہیئوت)یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےساایتخردایاھت(اسےکاکنحںیمرےنہاکایاسےسدجاوہاجےناک
وتاسےندحیلعیگاکہلصیفایک)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکدعتسگارےناکمکحرفامای۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،افعؿ،اتقدہ،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
وجابدنییسکآزادرمدایالغؾےکاکنحںیموہافرفہآزدرکدیاجےئوتایکاسوکخسفاکنحاکاایتخرےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 463

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت ًائظہ

اَ ٪ز ِو ُج َضا ًَ ِب ّسا
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ ِٔی ٗٔؼَّ ٍٔ بَز ٔ َیز َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩

رحا  ٥َِ ٟیُ َديِّرِ َصا
َٓ َدي َّ َر َصا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِخ َت َار ِت َنٔ َِش َضا َوَِ ٟو ک َ َ
اًّ ُ ٪

امثعؿنبایب ہبیش،اشہؾنب رعفہ ،رضحتاعہشئےسرفاتی ےہہکاساک وشرہاکیالغؾ اھت(بجفہ آزادوہیئوت) یبن یلصاہللہیلع
فآہلفملسےناسوکاایتخردایسپاسےن(وشرہےکاجبےئ)اےنپسفنوکاایتخرایکارگاساکوشرہآزادوہاتوترھپآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسربریہوکاایتخرہندےتی۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
وجابدنییسکآزادرمدایالغؾےکاکنحںیموہافرفہآزدرکدیاجےئوتایکاسوکخسفاکنحاکاایتخرےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 464

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،حشين بً ٩لی ،وٟیس بً٘ ٩بہ ،زائسہ ،س٤اک ًبساٟزح ٩٤بٗ ٩اس ،٥حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا حُ َشي ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َوا َِ ٟؤٟی ُس بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب ٍَ ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩

اَ ٪ز ِو ُج َضا ًَ ِب ّسا
ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ أَ َّ ٪بَز ٔ َیز َة َخي َّ َر َصا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وک َ َ
امثعؿنبایبہبیش،نیسحنبیلع،فدیلنبہبقع،زادئہ،امسکدبعارلنمحنب اقمس،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنربریہوکاایتخردایاھتافراساکوشرہالغؾاھت۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،نیسحنبیلع،فدیلنبہبقع،زادئہ،امسکدبعارلنمحنباقمس،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےناہکہکربریہاکوشرہآزاداھت
ابب  :الطؼاکایبؿ
سجےناہکہکربریہاکوشرہآزاداھت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 465

راوی  :ابٛ ٩ثير ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،ابزاہی ،٥اسوز ،حرضت ًائظہ

رحا ح ٔي َن أ ُ ًِتٔ َ٘ ِت
َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ أَ ََّ ٪ز ِو َد بَز ٔ َیز َة ک َ َ
اًّ ُ ٪
وُ ٌَ ٣َ ٪ط َوأَ َّ ٪لٔی ََ ٛذا َو ََ ٛذا
َوأََ َّ ٧ضا ُخي ِّ َر ِت َٓ َ٘اَِ ٟت َ٣ا أُح ُّٔب أَ ِ ٪أَ َُ ٛ
انب،ریث،ایفسؿ،وصنمر،اربامیہ،اوسد،رضحت اعہشئےس رفاتیےہہکسجفتقربریہآزادوہیئاسفتق اساک وشرہیھبآزاد
وہاکچاھتافرربریہوکاایتخرایکایگاھتفہوبیلےھجماساکاسھترانہوظنمرںیہنےہارگہچےھجماانتافراانتامؽےلم۔
رافی  :انب،ریث،ایفسؿ،وصنمر،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتےکےیلاایتخریکدمت
ابب  :الطؼاکایبؿ
وعرتےکےیلاایتخریکدمت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 466

راوی ً :بساٌٟزیز ب ٩یحٌي ٣ ،ح٤سب ٩س٤٠ہ٣ ،ح٤س ب ٩اسح ،ٙابی جٌْف ،ابا ٪ب ٩ػاٟح٣ ،حاہس ،ہظا ٦ب ٩رعوہ،
حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٩ی ِحٌَي ا َِّ َ ٟ
ا ٪بِ ٔ٩
َحان ٔ ُّی َح َّسثَىٔي َُ ٣ح َّْ ٤س َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩سَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی َج ٌِ َ ٕ
ْف َو ًَ ِ ٩أَبَ َ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ أَ َّ ٪بَز ٔ َیز َة أ ُ ًِت ٔ َ٘ ِت َوه ٔ َی ً ٔ َِ ٨س ُٕ ِٔ٣
یث ًَ ِب ٕس ْلٔ ٔ ٢أَبٔی أَ ِح ََ ٤س
َػإ ٔ ٟح ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس َو ًَ ِ ٩ص ٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

رقبَ َٔ ٓ َََل خ َٔی َار ََٔ ٟ
َٓ َدي َّ َر َصا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َََ ٟ ٢ضا إ ٔ ِٔ َ ٪

دبعازعلسینبییحی،دمحمنبہملس،دمحمنبااحسؼ،ایبرفعج،اابؿنباصحل،اجمدہ،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکبج
ربریہآزادوہیئوتفہاوبادمحےکالغؾثیغمےک اکنحںیمیھتافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنربریہوکاایتخردایافررفامایارگ
ریتےوشرہےنوک ےستبحصرکیلوتےھجتاایتخرابیقںیہنرےہاگ۔
رافی  :دبعازعلسینبییحی،دمحمنبہملس،دمحمنباقحس،ایبرفعج،اابؿنباصحل،اجمدہ،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوشرہفویبیدفونںاکیاسھتآزادوہںوتایکویبیوکاایتخرےلماگ
ابب  :الطؼاکایبؿ
ارگوشرہفویبیدفونںاکیاسھتآزادوہںوتایکویبیوکاایتخرےلماگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 467

راوی  :زہير ب ٩رحب نْص بً ٩لی ،زہيرً ،بیساہلل بً ٩بسا٤ٟحیسً ،بیساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤ب٣ ٩وہبٗ ،اس ،٥حرضت
ًائظہ

ْص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا َُ ٢زصَي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ِ٤َ ٟحٔی ٔس َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َو َن ِ ُ
بِ ِٔ ٣َ ٩وصَبٕ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ًَٔٔ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ ٍَ أََ َّ ٧ضا أَ َرا َز ِت أَ َِ ٪ت ٌِت ََٔ ُ٠٤ِ ٣َ ٙوٛي ِ ٔن ََ ٟضا َز ِو ْد َٗا َََ ٓ ٢شأََِ ٟت أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًََ ٩ذَ َ ٔ ٟ
ْص أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو ًَل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح َ٨ف ُّٔی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ
ِ
َ َٓأ ََ ٣ز َصا أَ َِ ٪ت ِب َسأَبٔاَّ ٟز ُج ِٔ َٗ ١ب َ ١ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َٗا ََ ٢ن ِ ْ
زریہنبرحبرصننبیلع،زریہ،دیبعاہللنبدبعادیجمل،دیبعاہللنبدبعارلنمحنبومبہ،اقمس،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہک
ا ںوہںےناےنپالغؾافرابدنیوکآزادرکےناکارادہایکوجآسپںیمایمںویبیےھتںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسےک
ابرےںیموشمرہ ایکوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایوعرتےسےلہپرمد وکآزادرکاناتہکوعرت وک خسفاکنح اکاایتخرہن ےلم
رصنےناہکہکدحثیایبؿیک ھجےساوبیلعیفنحےندنسبدیبعاہلل۔
رافی  :زریہنبرحبرصننبیلع،زریہ،دیبعاہللنبدبعادیجمل،دیبعاہللنبدبعارلنمحنبومبہ،اقمس،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجایمںویبیاکیاسھتاملسمؿوہں
ابب  :الطؼاکایبؿ
بجایمںویبیاکیاسھتاملسمؿوہں

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 468

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،ارسائی ،١س٤اک ًرک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض

ض أَ ََّ ٪ر ُج َّل َجا َئ ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رسائ ٔی َ ٩ِ ًَ ١س َٔ٤ا ٕک ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
ًَل َی ًَ ِضسٔ أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥جائ َ ِت ا َِ ٣زأَتُ ُط ُِ ٣شَ ٍّ ٤َ ٔ ٠ب ٌِ َس ُظ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَٔ َّ ٧ضا َٗ ِس کَاِ َ ٧ت أَ ِسِ ٤ََ ٠ت َ٣عٔی

َف َّزصَا ًَل َ َّی
َُ
امثعؿنبایب ہبیش،فعیک،ارسالیئ،امسکرکعہم،رضحت انبابعسےسرفاتیےہہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہن
ںیم اکی صخش املسمؿ وہ رک آای اس ےک دعب اس یک ویبی املسمؿ وہ رک آیئ (دارارحلب ےس داراالالسؾ یک رطػ) رمد ےن اہک ای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسہیریمےاسھتیہاالسؾالیئیھتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفہوعرتاسوکدولادی(ینعی
اسےکاکنحںیمرےنہدای)
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،فعیک،ارسالیئ،امسکرکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
بجایمںویبیاکیاسھتاملسمؿوہں

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 469

راوی  :نْص بً ٩لی ،ابواح٤س ،ارسائی ،١س٤اکً ،رک٣ہ ،ابً ٩باض

ض َٗا َ ٢أَ ِسِ ٤ََ ٠ت ا َِ ٣زأَ ْة ًَل َی ًَ ِض ٔس
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رسائ ٔی َ ٩ِ ًَ ١س َٔ٤ا ٕک ًَ ِٔ ِ ً ٩
ْص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو أَ ِح ََ ٤س ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠تزَ َّو َج ِت َٓ َحا َئ َز ِو ُج َضا إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنٔيی َٗ ِس

َخ َو َر َّزصَا إلٔ َی َز ِو ٔج َضا اْلِ َ َّو ٔ٢
ُُ ٨ِ ٛت أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َو ًَِ ٤َ ٔ ٠ت بّٔ ٔ ِس ََلمٔی َٓاَ ِ ٧تزَ ًَ َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ز ِو ٔج َضا ِاْل َ ٔ

رصن نبیلع،اوبادمح،ارسالیئ،امسک،رکعہم،انبابعس ےس رفاتیےہہکروسؽاہلل یلص اہللہیلعفملس ےکزامہنںیم اکیوعرت

االسؾالیئافراسےناکیرمداملسمؿےساکنحرکایلاسےکدعبیبنیلصاہللےکاپساساکوشرہ ایافررعضایکایروسؽاہللیلص
اہللہیلعفملس ںیماالسؾالاکچ وہںافرہی(ینعیریمیویبی)اسابتےسفافقیھتآپ ےنوعرتوکدفرسےوشرہ ےساگلرک
ےکےلہپوشرہےکوحاہلرکدای
رافی  :رصننبیلع،اوبادمح،ارسالیئ،امسک،رکعہم،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجوعرترمدےکدعباملسمؿوہوتفہاسوکبککتلمیتکسےہ
ابب  :الطؼاکایبؿ
بجوعرترمدےکدعباملسمؿوہوتفہاسوکبککتلمیتکسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 470

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س٣ ،ح٤سب ٩س٤٠ہ٣ ،ح٤س ب٤ً ٩ز ،س٤٠ہ ،بٓ ٩ـ ،١حش ٩بً ٩لی ،زاؤز ب ٩حؼينً ،رک٣ہ،
حرضت ًبساہلل بً ٩باض

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ٍَ ٤ََ ٠ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اٟزَّاز ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َسَ ٍُ ٤ََ ٠ی ٌِىٔي
ٔرک ٍََ ٣
ابِ َ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١ح و َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس ا ٌِِ ٤َ ٟى َي ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙزا ُو َز بِ ٔ ٩ا ُِ ٟح َؼي ِ ٔن ًَ ِٔ ِ ً ٩

اؾ بٔاََ٨ِّ ٟا ٔح اْلِ َ َّو ٔ ٥َِ ٟ ٢یُ ِحس ِٔث َط ِیئّا
ض َٗا ََ ٢ر َّز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ابِ ََ ٨ت ُط َزیِ ََ ٨ب ًَل َی أَبٔی ا ِٔ ٌَ ٟ
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َٗا ََ ٣ُ ٢ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ِٔی َحسٔیثٔطٔ َب ٌِ َس س ِّٔت ٔسٔ٨ي َن َو َٗا َ ٢ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َب ٌِ َس َس ََ ٨تي ِ ٔن
دبعاہللنبدمحم،دمحمنبہملس،دمحمنبرمع،ہملس،نبلضف،نسحنبیلع،داؤدنبنیصح،رکعہم،رضحتدبعاہللنبابعسےسرفاتی
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناینپاصزبحادیوکاوبااعلصرپےلہپاکنحیکانبرپولاٹدایافروکیئیئنابتںیہنیکدمحم نب
رمعفےناینپدحثیںیمہیااضہفایکہکھچاسؽدعبافرنسحنبیلعےناہکہکدفاسؽدعب
رافی  :دبعاہللنبدمحم،دمحمنبہملس،دمحمنبرمع،ہملس،نبلضف،نسحنبیلع،داؤدنبنیصح،رکعہم،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشاملسمؿوہافراسےکاپساچرےسزادئویبایںوموجدوہںوتفہایکرکے؟

ابب  :الطؼاکایبؿ
وجصخشاملسمؿوہافراسےکاپساچرےسزادئویبایںوموجدوہںوتفہایکرکے؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 471

راوی ٣ :شسز ،ہظی ،٥وہب اب ٩ب٘یہ ،ہظی ،٥اب ٩ابی ٟیلی ،ح٤ـہ ،ب ٩ط٤زز ،٢حارث بٗ ٩یص

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥ح و َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی ٍَ أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِی ْ ٩ِ ًَ ٥ابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ ُِ ٩حِ ٤ی َـ ٍَ بِ َّٔ ٩
اٟظ َِ ٤ز َز ٔ٩ِ ًَ ٢
َ
ا َِ ٟحارٔ ٔ
َ
ُک ُت ذََ ٔ ٟ
ث بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص َٗا ََ ٣ُ ٢ش َّس ْز ابِ ٔ٤َ ًُ ٩ي ِ َر َة َو َٗا ََ ٢وص ِْب اْلِ َ َسس ِّٔی َٗا َ ٢أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َوً ٔ ِ٨سٔی ثَ َ٤ا ُ ٪ن ِٔش َوة ٕ ٓ ََذ َ ِ

ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِختَرِ ُٔ ٨ِ ٣ض َّ٩أَ ِر َب ٌّا َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز و َح َّسثَ َ٨ا بٔطٔ أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٩
ا ٪ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ص َذا ص َُو
إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢ی ُص بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ََ َ َ٣
اب َی ٌِىٔي َٗ ِی َص بِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث
اٟؼَّ َو ُ
دسمد،میشہ،فبہانبہیقب،میشہ،انبایبیلیل،حمصہ،نبرمشدؽ،احرثنبسیقےسرفاتیےہہکںیماملسمؿوہاافراسفتق
ریمے اکنح ںیمآھٹ وعرںیت ںیھت ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےس اس اک ذترکہ ایک وت آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای
اؿ ںیم ےس اچر نچ ےل (افر ابیق وھچڑ دے) افر ادمح نب اربامیہ ےن وباہطس مثیہ اس دحثی ںیم احرث نب سیق یک ہگج سیق نب
احرثلقنایکےہادمحنباربامیہےناہکہکہیحیحصیھبےہینعیسیقنباحرث۔
رافی  :دسمد،میشہ،فبہانبہیقب،میشہ،انبایبیلیل،حمصہ،نبرمشدؽ،احرثنبسیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
وجصخشاملسمؿوہافراسےکاپساچرےسزادئویبایںوموجدوہںوتفہایکرکے؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 472

ًیسي ب٣ ٩دتار اب ٩ابی ٟیلی ایَ زورسی س٨س ٛے سات٭ ٗیص ب ٩حارث
راوی  :اح٤س ب ٩ابزاہی ،٥برک بً ٩بساٟزحٰ ،٩٤

رک بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤اضٔي ا ِلُٜو ٍَٓٔ ًَ َِٔ ً ٩یسي بِ ٔ ٩ا ِِ ٤ُ ٟد َتارٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا بَ ِ ُ
ُحِ ٤ی َـ ٍَ بِ َّٔ ٩
اٟظ َِ ٤ز َز ِٔ َٗ ٩ِ ًَ ٢ی ٔص بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ
َ
ادمحنباربامیہ،رکبنبدبعارلنمحٰ،یسیعنباتخمرانبایبیلیلاکیدفرسیدنسےکاسھتسیقنباحرثےسایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :ادمحنباربامیہ،رکبنبدبعارلنمحٰ،یسیعنباتخمرانبایبیلیلاکیدفرسیدنسےکاسھتسیقنباحرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
وجصخشاملسمؿوہافراسےکاپساچرےسزادئویبایںوموجدوہںوتفہایکرکے؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 473

راوی  :یحٌي بٌ٣ ٩ين ،وہب ب ٩جزیز ،یحٌي ب ٩ایوب ،یزیس ب ٩ابوحبیب ،ابووہب ،ؿحاک بٓ ٩يروز

یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ًَ ِ٩
وب یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ٌُٔ٣َ ٩ي ٕن َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َی ِحٌَي بِ َ ٩أَ ُّی َ
أَبٔی َوصِبٕ ا َِ ٟح ِیظَ ان ٔ ِّی ًَ َِّ ٩
اٟـحَّا ٔک بِ َٔٓ ٩يِرُ َوز ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنٔيی أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َو َت ِحًٔي أ ُ ِخ َتا َٔٗ ٪ا َ ٢كَ ِِّٙ ٠

أَیَّ َت ُض َ٤ا ٔطئ َِت

ییحی نب نیعم ،فبہ نب رجری ،ییحی نب اویب ،سیدی نب اوببیبح ،اوبفبہ ،احضک نب ریففز ےن اےنپ فادل ےس رفاتی ایک ےہ ہک
اںوہں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم املسمؿ وہ ایگ وہں افر ریمے
اکنحںیمدفیگسںینہبںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاؿںیمےساکیوکوتالطؼددیےسجوکوتاچےہ۔
رافی  :ییحینبنیعم،فبہنبرجری،ییحینباویب،سیدینباوببیبح،اوبفبہ،احضکنبریففز
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجامںابپںیمےسوکیئاکیاملسمؿوہوتافالدسکےکاپسرےہیگ
ابب  :الطؼاکایبؿ
بجامںابپںیمےسوکیئاکیاملسمؿوہوتافالدسکےکاپسرےہیگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 474

راوی  :ابزاہی ،٥ب٣ ٩وسيً ،یسيً ،بساٟح٤یس ب ٩جٌْف ،حرضت رآٍ ب ٩س٨ا٪

ْف أَ ِخب َ َرنٔی أَب ٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َرآ ٔ ٍٔ بِ ٔٔ ٩س َ٨ا ٕ ٪أَُ َّ ٧ط
وسي اٟزَّاز ُّٔی أَ ِخبَرََ٧ا ً َٔیسي َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤یسٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
أَ ِسَ ٥ََ ٠وأَبَ ِت ا َِ ٣زأَتُ ُط أَ ُِ ٪ت ِشَٓ ٥َ ٔ ٠أ َ َت ِت أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت ابِ ًَٔ٨ي َوه ٔ َی َٓ ٔل ْی ٥أَ ِو َط َب ُض ُط َو َٗا ََ ٢رآ ٔ ٍْ ابِ ًَٔ٨ي
َٗا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٗ ٌُ ِس َ٧اح َٔی ٍّ َو َٗا َََ ٟ ٢ضا ا ِٗ ٌُسٔی َ٧اح َٔی ٍّ َٗا ََ ٢وأَٗ ٌَِ َس اٟؼَّ ب ٔ َّی ٍَ بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ا ِزًُ َواصَا
ٓ ََ٤اَِ ٟت اٟؼَّ ب ٔ َّی ٍُ إلٔ َی أ ُ َِّ ٣ضا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟيي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
یضا َٓأ َ َخ َذ َصا
اُ ٠ٟض َّ ٥اصِ ٔس َصا ٓ ََ٤اَِ ٟت اٟؼَّ ب ٔ َّی ٍُ إلٔ َی أَب ٔ َ
ُّ

اربامیہنبومیس،یسیع،دبعادیمحلنبرفعج،رضحتراعفنبانسؿےسرفاتیےہہکفہاملسمؿوہےئنکیلاؿیکویبیےناملسمؿ

وہےن ےس ااکنر رک دای سپ فہ (راعف یک ویبی) یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آیئ افر وبیل ریمی یٹیب ےھجم دال دےئجی اس اک دفدھ
ٹھچاکچ ےہ ایےنٹھچ ےک رقبی اھت اوبراعف ےن اہک ریمی یٹیب ےھجمدال دےئجی آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اوبراعف ےس رفامای وت اکی
وکہنںیمھٹیباجافراسیکویبیےساہکوتدفرسےوکہنںیمھٹیباجافریچبوکاؿدفونںےکچیباٹبدایافررفامایمتدفونںاسوکالبؤسپفہ
یچب اینپ امں یک رطػ ڑبیھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف امای اے اہلل اس وک دہاتی دے اس ےک دعب فہ اےنپ ابپ یک رطػ
ڑبیھسپاوبراعفےناےسےلایل
رافی  :اربامیہ،نبومیس،یسیع،دبعادیمحلنبرفعج،رضحتراعفنبانسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعلؿاکایبؿ
ابب  :الطؼاکایبؿ
اعلؿاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 475

راوی ً :بیساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،ا ،َٟاب ٩طہاب ،سہ ١ب ٩سٌس ،حرضت سہ ١ب ٩سٌساٟشاًسی

اب أَ ََّ ٪س ِض َ ١بِ ََ ٩س ٌِ ٕس َّ
اٟشاً ٔ ٔس َّی أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ًُ ٪ویَِ ٔ٤ز بِ َ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٍَ ٤ََ ٠ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اػ ٔ ٥بِ ًَٔ ٩س ٓ ٕ
اػ ُ ٥أَ َرأَیِ َت َر ُج َّل َو َج َس َ ٍَ ٣ا َِ ٣زأَتٔطٔ َر ُج َّل أَ َی ِ٘ ُت ُُ ٠ط َٓ َت ِ٘ ُتُ٠وُ َ ٧ط أَ ِ٦
ٔی َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َیا ًَ ٔ
َق ا ِِ ٌَ ٟح ََلن ٔ َّی َجا َئ إلٔ َی ًَ ٔ
أَ ِط َ َ
اػ َْ ٥ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ ٓ ََشأ َ َٔ ًَ ٢
َ ١س ِ ١لٔی َیا ًَ ٔ
اػ َُ ٥ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
ٕ َیٔ ٌَِ ُ
َِ ٛی َ
اػ ٕ٣َ ٥ا َسَ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َرک َظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٤َ ٟشائ ٔ ََ ١و ًَابَ َضا َحًَّي َٛب ُ َر ًَل َی ًَ ٔ
َٓٔ
ََ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٢
اػ ْ ٥إلٔ َی أَصِٔ٠طٔ َجائ َ ُط ًُ َویِْ ٔ٤ز َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط یَا ًَ ٔ
َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َر َج ٍَ ًَ ٔ
اػ ُ٣َ ٥اذَا َٗا ََ ٟ ٢
ُک َظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ ٤َ ٟشأ َ ََّ ٍَ ٟأًٟي َسأ َ ُِ ٟت ُط ًَ َِ ٨ضا َٓ َ٘ا ََ ًُ ٢ویِْ ٔ٤ز َواہللٔ ََل أََ ِ ٧تهٔی
ًَ ٔ
اػ َْ ٥َِ ٟ ٥تأِتٔىٔي ب ٔ َديِر ٕ َٗ ِس َ ٔ
ض َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َرأَیِ َت
َحًَّي أَ ِسأ َ َُ ٟط ًَ َِ ٨ضا َٓأَٗ َِب ََ ًُ ١ویِْ ٔ٤ز َحًَّي أَتَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َو ِس َم ا٨َّ ٟا ٔ
ٔیَ
َ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س أُِ٧ز ٔ ََ ٓ ٢
ٕ َیٔ ٌَِ ُ
َر ُج َّل َو َج َس َ ٍَ ٣ا َِ ٣زأَتٔطٔ َر ُج َّل أَ َی ِ٘ ُت ُُ ٠ط َٓ َت ِ٘ ُت ُ٠وُ َ ٧ط أَ ِِ َٛ ٦ی َ
آَٓ ٪اذِصَ ِب َٓأ ِ ٔ
ض ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا
َؤِی َػاحٔبَتٔ َ
ت ب ٔ َضا َٗا ََ ٢س ِض َْ َٓ ١ت ََل ًَ َ٨ا َوأََ٧ا َ ٍَ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
َ ُ ِرق ْ
َفَُا َٗا ََ ًُ ٢ویِْ ٔ٤ز ََ ٛذبِ ُت ًََِ ٠ی َضا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ِ ٪أَ َِ ٣ش ِٜت َُضا ٓ ََل ََّ َ٘ ٠ضا ًُ َویِْ ٔ٤ز ث َ ََلثّا َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪یأ ِ َُ ٣ز ُظ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ََ

َِ ُس َّ ٍُ ٨ا َِ ٤ُ ٟت ََلً ٔ َ٨ي ِ ٔن
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اب َََٓاِ َ ٧ت تَٔ ٠
دیبعاہللنبہملسم،امکل،انب اہشب،لہسنبدعس،رضحتلہسنبدعسااسلدعیےسرفاتیےہہکوعرمینبارقشالجعیناعمصنب
ت
دعیےکاپسآےئافروبےلاےاعمصیئاؤ مھااریایکراےئےہہکارگوکیئصخشاینپویبیےکاپسایبنجرمدوکاپےئ(ینعیاسوک
زان رکےت وہےئ اپےئ) افر فہ اس وک لتق رک ڈاےل وت ایک وجاب ںیم وطبر اصقص اس وک یھب لتق ایک اجےئ اگ؟ (افر ارگ اس وک لتق ہن
رکے وت رھپ) اس ےک اسھت ایک اعمہلم رکے؟ اے اعمص رباےئ رکؾ ریمے ےیل ہی ہلئسم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
وپوھچسپ اعمص ےن ہیہلئسم روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےسدرایتف ایک وت آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس وک ااہتنیئ انوگاری وہیئ
افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاسانوگاریےساعمصوکفیلکتیچنہپبجاعمصولٹرکرھگفاسپآےئوتوعرمیاؿےکاپسآےئ
افر وپاھچ اے اعمص روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن (اس ہلئسم ےک ابرے ںیم) ایک اراشد رفامای؟ اعمص وبےل اے وعرمی
ت
مھااریذاتےسےھجمیھبکالھبیئںیہنیلمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیہلئسم وپانھچااھچںیہناگلوعرمیےناہکدخباںیموتہی
ہلئسمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپھچرکیہروہںاگرھپوعرمیروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےئگافرآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ولوگں ےک درایمؿ ےھٹیب وہےئ ےھت وعرمی ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم اس صخش ےک ابرے ںیم
التبیسجےناینپویبیےکاپسیسکایبنجرمدوکاپایافراسےناسصخشوکلتقرکدایوتایکاسوکیھب اصقاصلتقایکاجےئاگ؟ای
رھپ فہ اس ےک اسھت ایک اعمہلم رکے؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریتے افر ریتی ویبی ےک ابرے ںیم مکح انزؽ وہ ایگ
ےہاجافراینپویبیوکےلرکآ۔لہساکایبؿےہہکرھپاؿدفونںےناعلؿایکافرںیمدفرسےولوگںےکاسھتروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس یک سلجم ںیم وموجد اھت بج دفونں اعلؿ رک ت ے وت وعرمی ےن اہک ارگ ںیماس وک رھپ ےس اےنپ اکنح ںیم روھکں وت وھجاٹ
رقاراپؤںسپوعرمی ےن اہکلبقاس ےکہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسمکح اصدررفامںیئاینپویبیوک نیت الطںیقددیںیانب
اہشبےناہکرھپاعلؿرکےنفاولںےکےیلیہیرطہقیراجئوہایگ۔
رافی  :دیبعاہللنبہملسم،امکل،انباہشب،لہسنبدعس،رضحتلہسنبدعسااسلدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعلؿاکرطہقی
ابب  :الطؼاکایبؿ
اعلؿاکرطہقی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 476

راوی ً :بساٌٟزیز ب ٩یحٌي ٣ ،ح٤س ،اب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،ح٤س ب ٩اسحً ،ٙباض ب ٩سہ ،١حرضت سہ١

َّاض بِ َُ ٩س ِض ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٩ی ِحٌَي َح َّسثَىٔي َُ ٣ح َّْ ٤س َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩سَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔي ًَب ُ
اػ ٔ ٥بِ ًَٔ ٩س ٓ ٕ
َ ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة ً ٔ َِ ٨س َک َحًَّي َتَ ٔ ٠س
أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َٔ ٌَ ٔ ٟ ٢
ٔی أَ ِٔ ٣ش ِ
دبعازعلسی نب ییحی ،دمحم ،انب ہملسم ،دمحم نب ااحسؼ  ،ابعس نب لہس ،رضحت لہس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناعمصنبدعیےساہکہکوعرتوک(ینعیوعرمییکوعرتوک)متاےنپاپسروھکاہیںکتہکفہفالدتےسافرغوہاجےئ۔
رافی  :دبعازعلسینبییحی،دمحم،انبہملسم،دمحمنباقحس،ابعسنبلہس،رضحتلہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اعلؿاکرطہقی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 477

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،حرضت سہ ١ب ٩سٌس اٟشاًسی

اب ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َّ
اٟشأًس ِّٔی َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ا ٚا َِ ٟحس َ
ْش َة َس ََ ٍّ ٨و َس َ
َخ َج ِت
رض ُت ٌَ ٔ ٟاُ َ ٧ض َ٤ا ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا ابِ َُ ٩خ َِ ٤ص ًَ ِ َ
ٔیث َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ ث ُ ََّ َ ٥
َح َ ِ

ا ٪ا َِ ٟو َُ ٟس یُ ِسع َی إلٔ َی أ ُ ِّ٣طٔ
َحا َّٔ ٣ل ََٓ َ َ

ادمح نب اصحل ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،رضحت لہس نب دعس ااسلدعی ےس رفاتی ےہہک سجفتق اؿ دفونں ےن اعلؿ ایک
ںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکسلجم ںیموموجداھتافراسفتقریمیرمعدنپرہاسؽیھتاسےکدعبرافیےنابیقدحثی
ایبؿیکرگماسںیمہیااضہفےہہکرھپفہوعرتاحہلمیلکنافردیپاشےکدعباسہچبوکامںیکرطػوسنمبایکاجاتاھت۔
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رضحتلہسنبدعسااسلدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اعلؿاکرطہقی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 478

راوی ٣ :ح٤سب ٩جٌْف ،ابزاہی ،٥اب ٩سٌس ،زہزی ،حرضت سہ ١ب ٩سٌس

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َْفٕ ا َِ ٟو َرکَان ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاصٔی َُ ٥ی ٌِىٔي ابِ ََ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ِٔی َخبَر ٔا َِ ٤ُ ٟت ََلً ٔ َ٨ي ِ ٔن
َّ
َّ
ٔی ٥اْلِ َ َِ ٟی َتي ِ ٔن ٓ َََل أ ُ َرا ُظ إ ٔ ََّل َٗ ِس
ْصو َصا َّٓ ٔ َِ ٪جائ َ ِت بٔطٔ أَ ِز ًَخَ ا ِِ ٌَ ٟی َ٨ي ِ ٔن ًَو َ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَبِ ٔ ُ
َػ َس ََ ٚوإ ٔ َِ ٪جائ َ ِت بٔطٔ أ ُ َح ِیَ ٔ٤ز َٛأَُ َّ ٧ط َو َ َ ُ َّ
رکوظ ٔ
رح ْة ٓ َََل أ َرا ُظ إَٔل کَاذٔبّا َٗا ََ َٓ ٢حائ َ ِت بٔطٔ ًَل َی اٌِ ٨َّ ٟتٔ ا ُِ ِ ٤َ ٟ
دمحم نبرفعج ،اربامیہ ،انب دعس ،زرہی ،رضحت لہس نب دعس ےس ایس اعلؿفاےلفاہعق ںیم رفاتی ےہہک روسؽ اہللیلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایدوھکیارگہیوعرتااسیہچبےنجسجیکآںیھکناکیلوہںافروکےھلاھبریوہںوتںیموھجمسںاگہکوعرمیاکازلاؾ
درتساھتافرارگاساکرگنرگفیکرطحاملئہبرسیخوہاوتںیموھجمسںاگہکوعرمیاکازلاؾطلغاھتافرےتہکںیہہکرھپاسےکہچبان
دنسپدیرطقیرپدیپاوہا(ینعیوعرمیاکازلاؾدرتسالکن)
رافی  :دمحمنبرفعج،اربامیہ،انبدعس،زرہی،رضحتلہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اعلؿاکرطہقی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 479

راوی ٣ :ح٤وز ،ب ٩خاٟس ،اوزاعی ،حرضت سہ ١ب ٩سٌس اٟشاًسی

َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ِّ
ْف َیاب ٔ ُّی ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َّ
اٟشأًس ِّٔی ب ٔ َض َذا
اٟس َِ ٣ظِ ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ا ِِ ٔ ٟ
ا ٪یُ ِسع َی َی ٌِىٔي ا َِ ٟوََ ٟس ْٔل ُ ِّ٣طٔ
ا َِ ٟدبَر ٔ َٗا ََ َ ََٓ ٢

ومحمدنباخدل ،افزایع،رضحتلہسنب دعسااسلدعی ےساسدحثیےکذلیںیم رفاتیےہہکرھپفہہچبامںیکرطػ وسنمب
رکےکاکپرااجاتاھت۔
رافی  :ومحمد،نباخدل،افزایع،رضحتلہسنبدعسااسلدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اعلؿاکرطہقی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 480

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ،اب ٩رسح ،اب ٩طہاب ،حرضت سہ ١ب ٩سٌس

اب ًَ َِ ٩س ِض ٔ١
اق بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ا ِِ ٔٔ ٟضز ٔ ِّی َوَُي ِر ٔظ ٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟسحٔ َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ َِٔ ً ٩ی ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ِٔی َص َذا ا َِ ٟدبَر ٔ َٗا َََ ٓ ٢ل ََّ َ٘ ٠ضا ثَ ََل َث َت ِلٔ٠ی َ٘ا ٕ
ت ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِنٔ ََذ ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

َّ
َّ
رض ُت َص َذا ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وک َ َ
ا٣َ ٪ا ُػَ ٨ِ ٔ ً ٍَ ٔ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسُ ٥َ ٠س ََّٗ ٍْ ٨ا ََ ٢س ِض َْ ١ح َ ِ
ُْف َ ٚبَ ِی َُ ٨ض َ٤ا ث ُ َََّ ٥ل َی ِح َتٌَ ٔ٤ا ٔ ٪أَبَ ّسا
اٟش ََّ ٍُ ٨ب ٌِ ُس ِٔی ا َِ ٤ُ ٟت ََلً ٔ َ٨ي ِ ٔن أَ ِ ٪ی َ َّ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٤ََ ٓ ٥َ ٠ـ ِت ُّ

ادمح نب رمعف ،ا نب رسح ،انب اہشب ،رضحت لہس نب دعس ےس اس دحثی ےک ہلسلس ںیم رمفی ےہ ہک وعرمی ےن روسؽ اہلل یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس یک وموجدیگ ںیم اینپ ویبی وک نیت الطںیق ددیںی افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک انذف رفام دای افر وج زیچ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملس یکوموجدیگ ںیمیک اجےئ(افرآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملساس رپ ریکن ہنرفامںیئوت)فہ تنرقار
اپیت ےہ لہس ےتہک ںیہ ہک ںیم اس فاہعق اعلؿ ےک فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک سلجم ںیم وموجد اھت اس ےک دعب اعلؿ
رکےنفاولںےکےیلیہیرطہقیرقاراپایہکاؿدفونںےکدرایمؿرفتقییکاجےئیگافرفہیھبکعمجہنوہںیکسےگ۔
رافی  :ادمحنبرمعف،انبرسح،انباہشب،رضحتلہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اعلؿاکرطہقی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 481

راوی ٣ :شسز ،وہب ب ٩بیا ،٪اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح٤ً ،زو بً ٩ث٤ا ،٪سٔیا ،٪زہزی ،حرضت سہ ١ب ٩سٌس

اَٗ ٪اُٟوا َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ٩
اٟسحٔ َو ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َو َوص ُِب بِ ُ ٩بَ َیا َٕ ٪وأَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
َس ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٣ُ ٢ش َّس ْز َٗا ََ ٢طض ٔ ِس ُت ا َِ ٤ُ ٟت ََلً ٔ َ٨ي ِ ٔن ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا ابِ َُ ٩خ َِ ٤ص

َْف َ ٚبَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن َت ََل ًَ َ٨ا َو َت ََّ ٥حس ُ
و ٪إُٔ َّ ٧ط َطض ٔ َس أ ٨َّ ٟي َّي
ْش َة ٓ َ َّ
َخ َ
ٔیث َُ ٣ش َّسز ٕ َو َٗا َِ ٢اْل َ ُ
ًَ ِ َ
َ َٛ ١ذبِ ُت ًََِ ٠ی َضا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ِ ٪أَ َِ ٣شِٜت َُضا َ ٥َِ ٟی ُ٘ َِ ١ب ٌِ ُـ ُض ِ٥
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ َ ٥َ ٠
َف َ ٚبَي ِ َن ا َِ ٤ُ ٟت ََلً ٔ َ٨ي ِ ٔن َٓ َ٘ا َ ٢اٟزَّ ُج ُ
َف َ ٚبَي ِ َن ا َِ ٤ُ ٟت ََلً ٔ َ٨ي ِ ٔن
ًََِ ٠ی َضا َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز  ٥َِ ٟیُ َتاب ٔ ٍِ ابِ ََ ًُ ٩ی ِی َ ٍَ ٨أَ َح ْس ًَل َی أَُ َّ ٧ط َ َّ

دسمد،فبہنبایبؿ،ادمحنبرمعفنبرسح،رمعفنبامثعؿ،ایفسؿ،زرہی،رضحتلہسنبدعسےسرفاتیےہہکاسفاہعقاعلؿ
ےکفتق ںیم روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےک اپس وموجد اھت افراس فتق ریمیرمع دنپرہ اسؽ یھت بج فہ دفونں اعلؿےس
افرغ وہ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ دفونں ےک درایمؿ رفتقی رفام دی ہی ایفسؿ یک دحثی وباہطس زرہی ےک اافلظ

ےھت افر دسمد یک دحثی اہیں رپ وپری وہیئگ وا ہ دفرسفں یک رفاتی ویں ےہ ہک لہس نب دعس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےکاپسوموجد ےھتافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےناعلؿرکےنفاولں ےکدرایمؿرفتقیرکدیسپاس صخش(وعرمی)
ےناہکہکارگںیماسوکاےنپاکنحںیمروھکںوت ںیمےناسرپوھجٹالبافروضعبںےناہکہکاسےناہیلعںیہناہکاھتاوبداؤدےتہک
ںیہہکاسابترپہنییعاکوکیئاتمعںیہنےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےکدرایمؿرفتقیرکادییھت
رافی  :دسمد،فبہنبایبؿ،ادمحنبرمعفنبرسح،رمعفنبامثعؿ،ایفسؿ،زرہی،رضحتلہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اعلؿاکرطہقی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 482

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩سٌس ،حرضت سہ ١ب ٩سٌس

َ
رک
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُِٓ ٠ی ْح ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ِٔی َص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َوکَاِ َ ٧ت َحا َّٔ ٣ل َٓأَ َ ِ ٧
اٟش َِّٔ ٍُ ٨ی ا ِٔ٤ٟي َر ٔ َ َ
َف َق اہللُ ًَزَّ َو َج َََّ ٟ ١ضا
َح ََِ ٠٤ضا ََٓ َ َ
ا ٪ابَِ ُ٨ضا یُ ِسع َی إَِٔ ٟی َضا ث ُ ََّ ٥ج َز ِت ُّ
اث أ َِ ٪یز ٔث َضا َو َتز ٔ َث ٔ٨ِ ٣طُ َ٣ا َ َ
امیلسؿنبدعس،رضحتلہسنبدعسےسرفاتیےہہکفہوعرتاحہلمیھتافروعرمیےناسابتےسااکنرایکہکہیلمحاسےس
ےہرھپاسوعرتاکہچباینپامںیکرطػوسنمبرکےکاکپرااجاتاھترھپریماثےکاعمہلمرپہی تناجریوہیئہکفہہچباینپامںاک
فارثوہاگافرامںاسہچبیکفارثرقاراپےئیگانتجہکاہللاعتیلےناسےکےیلرقمررفامایےہ۔

رافی  :امیلسؿنبدعس،رضحتلہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اعلؿاکرطہقی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 483

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیز ،اً٤ع ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہ ،حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیِ ًَ ٩ِ ًَ ٍَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا َ ٢إَّٔ٧ا ََِ ٠ٟی ٍَُ ٠

ُج ُِٔ ٍٕ ٌَ ٤ی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ إٔذِ َز َخ ََ ١ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ ِٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢و أَ ََّ ٪ر ُج َّل َو َج َس َ ٍَ ٣ا َِ ٣زأَتٔطٔ َر ُج َّل َٓ َتَ َ َّ ٥َ ٠بٔطٔ

ا٪
َجَِ ٠ستُ ُ٤و ُظ أَ ِو َٗ َت ََ َٗ ١ت ِ٠ت ُُ٤و ُظ َّٓ ٔ َِ ٪س ََ ٜت َسَ َٜت ًَل َی ُ َِی ٕى َواہللٔ َْلَ ِسأَُ ٨ِ ًَ َّ٩َٟط َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا ک َ َ
ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ َِ ٟس أَتَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ َٟطُ َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢و أَ ََّ ٪ر ُج َّل َو َج َس َ ٍَ ٣ا َِ ٣زأَتٔطٔ َر ُج َّل َٓ َتَ َ َّ ٥َ ٠بٔطٔ َجَِ ٠ستُ ُ٤و ُظ أَ ِو

َٗ َت ََ َٗ ١ت ِ٠ت ُُ٤و ُظ أَ ِو َس ََ ٜت َس ََ ٜت ًَل َی ُ َِی ٕى َٓ َ٘ا ََّ ٢
و ٪أَ ِز َوا َج ُض ِ٥
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِٓ َتحِ َو َج ٌَ َ ١یَ ِسًُو َٓ َ٨زََِ ٟت آیَ ٍُ اٌَ ٠ِّ ٟا َٔ ٪و َّأ ٟذ َ
ی ٩یَ ِز َُ ٣
ض َٓ َحا َئ ص َُو َوا َِ ٣زأَتُ ُط إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َوَ ٥َِ ٟیُ َٟ ٩ِ ُٜض ُِ ٥ط َض َسا ُئ إ ٔ ََّل أَ ِن ُٔ ُش ُض َِ ٥ص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ٍَ َٓابِتُل ٔ َی بٔطٔ ذََ ٔ ٟ
َ اَّ ٟز ُج ُ
 ٩ِ ٣ٔ ١بَي ِ ٔن ا٨َّ ٟا ٔ

 ١أَ ِربَ ٍَ َط َضا َزا ٕ
ا٪
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ت ََل ًَ َ٨ا َٓظَ ض ٔ َس اَّ ٟز ُج ُ
ت بٔاہللٔ إَّٔ٧طُ َ ٩ِ ٔ٤ٟاٟؼَّ ازٔٗٔي َن ث ُ َّ ٩َ ٌََ ٟ ٥ا َِ ٟدا َٔ ٣ش ٍَ ًََِ ٠یطٔ إ ٔ ِ ٪ک َ َ
ٔ ٩ِ ٣ا ََِٟاذٔبٔي َن َٗا َََ ٓ ٢ذ َص َب ِت َ ٔ ٟت َِ ٠تٌ ََٔ٘ َٓ ٩ا َََ ٟ ٢ضا أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣َ ٥َ ٠ط َٓأَبَ ِت َٓٔ ٌَََِ ٠ت َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِزبَ َزا َٗا ََ ٠َّ ٌََ ٟ ٢ضا
أَ َِ ٪تحٔی َئ بٔطٔ أَ ِس َو َز َج ٌِ ّسا َٓ َحائ َ ِت بٔطٔ أَ ِس َو َز َج ٌِ ّسا

امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،اربامیہ،ہمقلع،رضحتدبعاہللنبوعسمدےسرفاتیےہہکںیماکیدؿہعمجیکراتدجسمںیماھٹیب
وہااھت اےنتںیماکیااصنریصخشآایافرےنہکاگلارگوکیئصخشاینپویبیےکاپسیسکایبنجرمدوکاپےئافررھپفہاسرپزاناکازلاؾ
اگلےئ وت مت اس وک دح ذقػ ںیم وکڑے اگلؤ ےگ افر لتق رکےن رپ اس وک لتق رک ڈاول ےگ افر ارگ اخومیش اایتخر رکے وت وخؿ ےک
وھگٹےئپدخایک مسقںیمہیہلئسمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرضفردرایتفرکفںاگبجاالگدؿوہاوتفہروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاپسہیہلئسموپےنھچےکےیلآایافریہیاہکہکارگوکیئصخشاینپویبیےکاپسیسکایبنجرمدوکاپےئافراس
رپ زان اک ازلاؾ اگل ےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک وکڑے اگلںیئ ےگ ای لتق رک دے وت اس وک اصقاص لتق رک دںی ےگ افر ارگ
اخومیش اایتخررکے وت وخؿ ےک ےس وھگٹن ےئپ ہی نس رک آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےناس ےک ےیل داع رفامیئ ہک اے اہلل اس
ےکابرےںیموکیئمکحاجریرفامآپیلصاہللہیلعفآہلفملسداعرکیہرےہےھتہکہیآتیانزؽوہیئ(رتہمج)وجولگاینپویبویں
رپ زان اک ازلاؾ اگلںیئ افر اؿ ےک اپس وبثت شیپ رک ےن ےک ےیل وکیئ وگاہ وموجد ہن وہ وساےئ اینپ ذات ےک وت۔ سپفہ صخش وج اس
تبیصمںیم التبم اھتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاپسآای افراسیکویبی یھبآیئ رھپدفونں ےناعلؿ ایک ینعیےلہپرمد ےن
اچررمہبتاہللاکانؾےلرکوگایہدیہکفہاےنپازلاؾںیماچسےہرھپاپوچنںیرمہبتتنعلرکےتوہےئاہکہکاسرپدخایکتنعل وہ
وجوھجٹوبےلاسےکدعبوعرتےناعلؿرکاناچاہآپیلصا ہللہیلعفآہلفملسےناسوکڑھجکداینکیلفہںیہنامینافراسےن
یھبایسرطحاعلؿ ایک بجفہدفونںفاہںےسےلچوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایاشدیاسوعرت ےکوھگرگنایےلابولں
فاال ہچب ایسہ رگن اک دیپا وہاگ رھپ بج اس ےک ہچب دیپا وہا وت فہ وھگرگنایےل ابولں فاال افر ایسہ رگن اک اھت ینعی وعرت رپ زان اک ازلاؾ
درتسالکن۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،اربامیہ،ہمقلع،رضحتدبعاہللنبوعسمد

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

ابب  :الطؼاکایبؿ
اعلؿاکرطہقی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 484

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،اب ٩ابی ًسی ،ہظا ٦ب ٩حشاً ٪رک٣ہ ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض رضي اہلل تٌالی

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ض أَ َّ ٪ص ََٔل َ ٢بِ َ٩
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍُ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اَ ٪ح َّسثَىٔي ً ِ ٔ
ٔی أَ ِخب َ َرَ٧ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩ح َّش َ
ْش ٔ
یَ ابِ َٔ ٩س ِح َ٤ا َئ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أ ُ ََّ ٣ی ٍَ َٗ َذ َٖ ا َِ ٣زأَ َتطُ ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َ ٔ
ا ِٟب َ ِّی َ ٍُ ٨أَ ِو َح ٌّس ِٔی هَ ِضز ٔ َک َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إٔذَا َرأَی أَ َح ُسَ٧ا َر ُج َّل ًَل َی ا َِ ٣زأَتٔطٔ یَ َِ ٠تُ ٔ٤ص ا ِٟب َ ِّی ََ َٓ ٍَ ٨ح ٌَ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َ بٔا َِ ٟح َِّ٧ ٙب ٔ ًّیا إنٔيی ََ ٟؼاز ٔ َْ ٚو َٟیُ ِ٨زٔ َّ٩َٟاہللُ ِٔی أَ ِ٣زٔی َ٣ا
َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢ا ِٟب َ ِّی ََ ٍُ ٨وإ ٔ ََّل َٓ َح ٌّس ِٔی هَ ِضز ٔ َک َٓ َ٘ا َ ٢ص ََٔل َْ ٢و َّأ ٟذی َب ٌَ َث َ
َّ
ََقأَ َحًَّي بَ َ٩ِ ٣ٔ َّ ٠
یُبِر ٔ ُئ بٔطٔ هَ ِضزٔی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح ِّس َٓ َ٨زََِ ٟت َو َّأ ٟذ َ
یَ ٩ی ِز َُ ٣
و ٪أَ ِز َوا َج ُض َِ ٥و ٥َِ ٟیَُ َٟ ٩ِ ُٜض ُِ ٥ط َض َسا ُئ إَٔل أَ ِن ُٔ ُش ُض َِ َ ٓ ٥
ْص َٖ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِر َس َ ١إَِٔ ٟیض ٔ َ٤ا َٓ َحائَا َٓ َ٘ َا ٦ص ََٔل ُ ٢بِ ُ ٩أ ُ ََّ ٣ی ٍَ َٓظَ ض ٔ َس َوأ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ
اٟؼَّ ازٔٗٔي َن َٓا ِن َ َ
اَ ٨ِ ٔ ً ٪س ا َِ ٟدا َٔ ٣ش ٍٔ أَ َّ٪
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢اہللُ َی ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َّ ٪أَ َح َس ُ٤َ ٛا کَاذ ٔ ْب ٓ ََض ِ٤َ ُٜ٨ِ ٣ٔ ١ا َٔ ٩ِ ٣تائ ٔبٕ ث ُ ََّٗ ٥ا َِ ٣ت َٓظَ ض ٔ َس ِت َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
ض َٓ َتََّٜ ٠أ َ ِت َوَ َٜ َ ٧ؼ ِت َحًَّي هَ َ٨َّ ٨ا أََ َّ ٧ضا
ا ٩ِ ٣ٔ ٪اٟؼَّ ازٔٗٔي َن َو َٗاُٟوا ََ ٟضا إَٔ َّ ٧ضا ُ٣و ٔج َب ٍْ َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ُ ََـ َب اہللٔ ًََِ ٠ی َضا إ ٔ ِ ٪ک َ َ
َّ
َّ
ْصوصَا َّٓ ٔ َِ ٪جائ َ ِت بٔطٔ أَ َِ ٛح َ١
َستَرِ ٔج ٍُ َٓ َ٘اَِ ٟت ََل أَ ِٓ َـحُ َٗ ِومٔی َسائ َٔز ا َِ ٟی ِوَ ٤ََ ٓ ٔ ٦ـ ِت َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَبِ ٔ ُ

ا ِِ ٌَ ٟی َ٨ي ِ ٔن َساب ٔ َّ اْلِ َ َِ ٟی َتي ِ ٔن َخ َس َّٟخَ َّ
ْش ٔ
َ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟشا َٗي ِ ٔن َٓ ُض َو ٔ َ ٔ ٟ
یَ ابِ َٔ ٩س ِح َ٤ا َئ َٓ َحائ َ ِت بٔطٔ ََ ٛذَ ٔ ٟ
 ١ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٍٔ٨حس ُ
ٔیث ابِ ٔ٩
ا ٪لٔی َوََ ٟضا َطأ ِ َْٗ ٪ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو َص َذا ٔ٤َّ ٣ا َت َ َّ
َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و ََل َ٣ا ََ ٣ضي َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣ت ٔ
ْف َز بٔطٔ أَصِ ُ
اب اہللٔ ََ َ َٟ
َب َّظا ٕر َحس ُ
ٔیث ص ََٔل ٕ٢
دمحمنباشبر،انبایبدعی،اشہؾ نباسؿرکعہم،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللاعتیلےسرفاتیےہہکالہؽنباہیمےناینپ
ش
ویبیرشکینب حمااءرپروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیکوموجدیگںیمتمہتاگلیئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنالہؽےسرفامای
وبثت شیپ رک فرہن دح ذقػ ںیم ریتی ھٹیپ رپ وکڑے اگلےئ اجںیئ ےگ اس ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج مہ ںیم
ےسوکیئصخشاینپویبی ےکاپس یسکایبنجرمدوکزان رکےت وہےاپےئوت ایکفہوگاہڈوھڈنےنلکن اجےئ؟نکیل آپ یلصاہللہیلع
فآہلفملسیہیرفامےترےہہکوگاہالفرہنذقػےکےیلایتروہاج الہؽےناہکمسقےہاسذاتاپکیکسجےنآپیلصاہللہیلع

فآہل فملس وک قح ےک اسھت وعبمث ایک ےہ ہک ںیم اچس وہں افر اہلل اعتیل انیقی ریمے ابرے ںیم وکیئ ااسی مکح انزؽ رفامےئ سج ےس
ریمی ھٹیپ دح ذقػ ںیم وکڑے اھکےن ےس چب اجےئ یگ بت ہیآتی انزؽ وہیئ(رت ہمج) وج ولگ اینپ ویبویں رپ زانیک تمہت اگلںیئ
افراؿےکاپساےنپوساوکیئوگاہہنوہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسآتیوکنمااصلدنیقکتزپاھ۔اسےکدعبآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےناؿدفونں(ینعیالہؽنباہیمافراسیکویبی)وکالباجیھب۔سپےلہپالہؽنباہیمڑھکےوہےافروگایہدی
افرآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتاجےتےھتدوھکیںاہللاجاتنےہیکمتدفونں ںیمےساکیانیقیوھجاٹےہ ایکمتںیمےسوکیئ
وتہبرکاتےہرھپوعرتڑھکیوہیئافراسےنیھبایسرطحوگایہدی۔بجاپوچنںیوگایہاکربمنآایینعیہیہکارگاساکوشرہاچس
وہوتاسرپاہللاکبضغانزؽوہ۔ولوگںےناسےساہکہکہیاپوچنںیوگایہبضغوکفابجرکدےیگ۔انبابعساکایبؿےہہک
ہینسرکفہوعرتذرایکھجافراےٹلاپؤںولیٹاہیںکتہکمہےھجمسہکفہاےنپایبؿےسرھپاجےئیگ۔رھپفہوبیلںیمزامےنرھبںیم
اینپوقؾوکروساہنرکفںیگافرہیہہکرکاسےناپوچنںیوگایہیھبدےڈایل۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای۔دوھکیارگاس
ش
اکہچباکیلآوھکنںفاالڑبے ڑبےرسنیفاالافرومیٹومیٹ لڈنویلںفاالدیپاوہا وتفہ رشکینب حمااء اکےہوترھپ اس ےکااسییہہچب
دیپا وہا بت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ اس ابپ ںیم اہلل اک مکح انزؽ ہن وہ اتکچ وت ںیم اس وعرت ےک اسھت رضفر ھچک
رکات(ینعی اس رپ دح زان اجریرکات اوبداؤد ےن اہک ہک ہی دحثی اؿ ااحدثی ںیم ےس اکی ےہ نج ںیم الہدمہنی رفنمد وہےئ ںیہ۔
ینعیانباشبریکدحثیوکوباہطسانبدعیاشہؾنباسؿےساوھنںےنیہرفاتیایکےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،انبایبدعی،اشہؾنباسؿرکعہم،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اعلؿاکرطہقی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 485

راوی ٣ :د٠س ب ٩خاٟس ،سٔیاً ،٪اػ ٥ب ٩ک٠یب ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض

ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ
اٟظ ٌَي ِر ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُٔ ًَ ٩ِ ًَ ٪
َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣د َُ ٠س بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ُّ
اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩کَُِ ٠یبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز َر ُج َّل ح ٔي َن أَ ََ ٣ز ا َِ ٤ُ ٟت ََلً ٔ َ٨ي ِ ٔن أَ ِ ٪یَ َت ََل ًَ َ٨ا أَ َِ ٪ی َـ ٍَ یَ َس ُظ ًَل َی ٓ ٔیطٔ ً ٔ َِ ٨س ا َِ ٟدا َٔ ٣ش ٍٔ َی ُ٘و ُ ٢إَٔ َّ ٧ضا ُ٣و ٔج َب ٍْ

دلخم نب اخدل ،ایفسؿ ،اعمص نب بیلک ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اعلؿ
رکےن فاولں وک اعلؿ ےک ےیل رفامای وت اکی صخش وک مکح دای ہک بج فہ اپوچنںی وگایہ رپ ےچنہپ وت اس ےک ہنم رپ اہھت رھک دے افر اس
ےساہکہکہیاپوچنںیوگایہتنعلاکومبجوہیگ۔

رافی  :دلخمنباخدل،ایفسؿ،اعمصنببیلک،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اعلؿاکرطہقی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 486

راوی  :حش ٩بً ٩لی یزیس ب ٩ہاروً ،٪باز ،ب٨٣ ٩ؼورً ،رک٣ہ ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض

ض َٗا ََ ٢جا َئ ص ََٔل ُ٢
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وَ ٪ح َّسث َ َ٨ا ًَبَّازُ بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
بِ ُ ٩أ ُ ََّ ٣ی ٍَ َوصُو أَ َح ُس َّ
َ
َ
َفأَی بٔ ٌَ ِیٔ٨طٔ َو َسٍَ ٔ٤
اٟث ََلثَ ٍٔ َّأ ٟذ َ
یَ ٩ت َ
َ
اب اہللُ ًََِ ٠یض ٔ َِ َٓ ٥حا َئ ٔ ٩ِ ٣أ ِر ٔؿطٔ ًَ ٔظ ًّیا ٓ ََو َج َس ً ٔ َِ ٨س أصِٔ٠طٔ َر ُج َّل َ َ
بٔأُذُٔ٧طٔ ََٓ ٥َِ ٠یض ٔ ِح ُط َحًَّي أَ ِػ َبحَ ث ُ َََّ ُ ٥سا ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنٔيی ٔجئ ُِت أَصِلٔی ً ٔظَ ّ
ائ
َرک َظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َجا َئ بٔطٔ َوا ِط َت َّس ًََِ ٠یطٔ
َفأَیِ ُت بٔ ٌَ ِیى َ َّي َو َسُ ٌِ ٔ٤ت بٔأُذُن َ َّی ٓ َ ٔ
ٓ ََو َج ِس ُت ً ٔ َِ ٨سص َُِ ٥ر ُج َّل َ َ
َس َی ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
و ٪أَ ِز َوا َج ُض َِ ٥و ٥َِ ٟیَُ َٟ ٩ِ ُٜض ُِ ٥ط َض َسا ُئ إ ٔ ََّل أَ ِن ُٔ ُش ُض َِٓ ٥ظَ َضا َزةُ أَ َح ٔسص ِِٔ ٥اْل َی َتي ِ ٔن ک ٔ ِ٠ت َِیض ٔ َ٤ا ٓ ُ ِّ
َٓ َ٨زََِ ٟت َو َّأ ٟذ َ
ی ٩یَ ِز َُ ٣
َ
ُخ ّجا َٗا َ ٢ص ََٔل ِْ َٗ ٢س ُُ ٨ِ ٛت أَ ِر ُجو ذََ ٔ ٟ
ْش َیا ص ََٔل ُِ َٗ ٢س َج ٌَ َ ١اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ٟ ١
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِب ٔ ِ
َف ّجا َو ََ ِ ٣
ََ َ َ
َٔ ٩ِ ٣ربيی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر ٔسُ٠وا إَِٔ ٟی َضا َٓ َحائ َ ِت َٓ َت ََل َصا ًََِ ٠یض ٔ َ٤ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

َّ
اٟسَ ِ ٧یا َٓ َ٘ا َ ٢ص ََٔل َْ ٢واہللٔ َِ َ٘ ٟس َػ َسٗ ُِت ًََِ ٠ی َضا َٓ َ٘اَِ ٟت َٗ ِس ََ ٛذ َب
َخة ٔأَ َط ُّس َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
اب ُّ
َُکص َُ٤ا َوأَ ِخب َ َرص َُ٤ا أَ ََّ ًَ ٪ذ َ
اب ِاْل ٔ َ
َوذ َ
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠لًُٔ٨وا بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َٓ٘ٔی َٟٔ ١ض ٔ ََل ٕ ٢ا ِط َض ِس َٓظَ ض ٔ َس أَ ِربَ ٍَ َط َضا َزا ٕ
ت بٔاہللٔ إُٔ َّ ٧ط َ٩ِ ٔ٤ٟ
َخة ٔ َوإ ٔ ََّ ٪ص ٔذظ ٔ
اٟسَ ِ ٧یا أَص َِو َُ ًَ ٩ِ ٣ٔ ٪ذ ٔ
اب ُّ
اٟؼَّ ازٔٗٔي َن َٓ َ٤َّ ٠ا کَاِ َ ٧ت ا َِ ٟدا َٔ ٣ش ٍُ ٗٔی َُ َٟ ١ط یَا ص ََٔل َُّ ٢ات ٔ ٙاہللَ َّٓ ٔ ََّ ًَ ٪ذ َ
اب ِاْل ٔ َ
اب َٓ َ٘ا ََ ٢واہللٔ َلَ ی ٌَُ ِّذبُىٔي اہللُ ًََِ ٠ی َضا َ٤َ ٛا  ٥َِ ٟیُ َح ِِّ ٠سنٔی ًََِ ٠ی َضا َٓظَ ض ٔ َس ا َِ ٟدا َٔ ٣ش ٍَ أَ ٍََّ ٨َ ٌَِ ٟ ٪
ا ِ٤ُ ٟو ٔج َب ٍُ َّأًٟي تُو ٔج ُب ًََِ ٠ی َ
َ ا َِ ٌَ ٟذ َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪ا ََِٟاذٔبٔي َن ث ُ َّٔٗ ٥ی َََ ٟ ١ضا ا ِط َضسٔی َٓظَ ض ٔ َس ِت أَ ِربَ ٍَ َط َضا َزا ٕ
ت بٔاہللٔ إُٔ َّ ٧ط َ ٩ِ ٔ٤ٟا ََِٟاذٔبٔي َن َٓ َ٤َّ ٠ا کَاِ َ ٧ت
اہللٔ ًََِ ٠یطٔ إ ٔ ِ ٪ک َ َ
َخة ٔ َوإ ٔ ََّ ٪ص ٔذظ ٔ ا ِ٤ُ ٟو ٔج َب ٍُ َّأًٟي تُو ٔج ُب ًََِ ٠ی َٔ
اٟسَ ِ ٧یا أَص َِو َُ ًَ ٩ِ ٣ٔ ٪ذ ٔ
اب ُّ
ا َِ ٟدا َٔ ٣ش ٍُ ٗٔی َََ ٟ ١ضا َّاتِٔی اہللَ َّٓ ٔ ََّ ًَ ٪ذ َ
اب ِاْل ٔ َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪اٟؼَّ ازٔٗٔي َن
اب َٓ َتََّٜ ٠أ َ ِت َسا ًَ ٍّ ث ُ ََّٗ ٥اَِ ٟت َواہللٔ ََل أَٓ َِـحُ َٗ ِومٔی َٓظَ ض ٔ َس ِت ا َِ ٟدا َٔ ٣ش ٍَ أَ َََّ ُ ٪ـ َب اہللٔ ًََِ ٠ی َضا إ ٔ ِ ٪ک َ َ
ا َِ ٌَ ٟذ َ

َْف ََ ٚر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َو َٗ َضي أَ ََِ ٪ل یُ ِسع َی َو َُ ٟسصَا ْٔلَ ٕب َو ََل تُ ِزم َی َو ََل یُ ِزمَی َو َُ ٟسصَا َو ََ ٩ِ ٣ر َ٣ا َصا أَ ِو
ٓ َ َّ
ْف َٗا َُٔ ٩ِ ٣ٔ ٪ي ِر ٔكَ ََل َٕ ٚو ََل َُ ٣ت َوَِّی ًَ َِ ٨ضا
ُوت ٔ ٩ِ ٣أَ ِج ٔ ١أَُ َّ ٧ض َ٤ا َی َت َ َّ
َرمَی َوََ ٟسصَا ٓ ٌَََِ ٠یطٔ ا َِ ٟح ُّس َو َٗ َضي أَ ََِ ٪ل بَ ِی َت ََ ٟضا ًََِ ٠یطٔ َو ََل ٗ َ

َو َٗا َ ٢إ ٔ َِ ٪جائ َ ِت بٔطٔ أ ُ َػ ِیض ٔ َب أ ُ َری ِٔؼحَ أُث ُ ِیبٔخَ َح َِ ٤ع َّ
اٟشا َٗي ِ ٔن َٓ ُض َو ٟٔض ٔ ََل َٕ ٢وإ ٔ َِ ٪جائ َ ِت بٔطٔ أَ ِو َر ََ ٚج ٌِ ّسا ُج َ٤اًّ ٔ ٟیا َخ َس َّٟخَ
اٟشا َٗي ِ ٔن َساب ٔ َّ اْلِ َ َِ ٟی َتي ِ ٔن َٓ ُض َو ٔ ٠َّ ٔ ٟذی ُر َٔ ٣ی ِت بٔطٔ َٓ َحائ َ ِت بٔطٔ أَ ِو َر ََ ٚج ٌِ ّسا َج َ٤اًّ ٔ ٟیا َخ َس َّٟخَ َّ
َّ
اٟشا َٗي ِ ٔن َساب ٔ َّ اْلِ َ َِ ٟی َتي ِ ٔن َٓ َ٘ا َ٢
رض َو َ٣ا
ا ٪لٔی َوََ ٟضا َطأ ِ َْٗ ٪ا َٔ ِ ً ٢
اَ ٪ب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
ٔرک ََ َ ََٓ ٍُ ٣
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و ََل اْلِ َیِ َ٤ا َُ َ ََٟ ٪
َ أَ ٔ٣ي ّرا ًَل َی َُ َ ٣

یُ ِسع َی ْٔلَ ٕب

نسح نب یلع سیدی نب اہرفؿ ،ابعد ،نب وصنمر ،رکعہم ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک الہؽ نب اہیم اؿ نیت آدویمں
ںیمےساکیےہنجاکاہللےنزغفہوبتکےکومعقرپ(اہجدںیمدعؾرشتکاک)وصقراعمػرفامدایاھتسپالہؽنباہیمراتوک
اینپزنیم(تیھک)ےسرھگآےئ وتاینپویبیےکاپساکیصخشوکزانرکےتوہےئ)اپای۔سپاینپآوھکنںےسداھکیافراےنپاکونں
ےسانس۔الہؽےنہناسوکڈااٹنافرہنداکمھای۔بجحبصوہیئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہرکرعضایکہکای
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ںیماشؾ وکاےنپرھگایگوتاینپ ویبیےکاپساکیصخشوکاپای۔سپںیمےناینپآوھکنںےسداھکیافر
(اؿ یک آفازفں وک) اےنپ اکونں ےس انس سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی ابت انوگار سگری۔ الہؽ رپ ہی ارم تخس سگرا۔ بتہی
آتیانزؽوہیئ(رتہمج)وجولگاینپ ویبویںرپزان اکازلاؾاگلےتںیہرگماؿےکاپساےنپوساوکیئوگاہںیہنوہاتوت اؿںیمےس رہ
اکیرپاچروگانایںںیہ۔افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپفیحیکدشتاجیتریہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےالھؽ
وخش وہاج اہلل ےن ریتے فاےطس فتعس دیپا یک افر راہتس اکنال۔ الہؽ ےن اہک ےھجم یھب اےنپ رب ےس یہ ادیم یھت آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایاسوعرتوکالبوجیھبفہآیئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿدفونںےکاسےنمیہیآتیزپیھافر تحیصن
یک افر ربخدار ایکہکآرخت یک فیلکتداینیک فیلکت ےس دشدی رت ےہ۔ الہؽ ےن اہکہک دخایک مسق ںیم ےن چس اہک اس اک احؽ۔ وعرت
ےناہکہیوھجٹوباتلےہوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن(اےنپااحصبےس)رفامایہکاؿدفونںوکاعلؿرکآؤ۔ےلہپالہؽےس اہک
ایگہکوگانایںدںیہکںیمچساتہکوہں۔بجاپوچنںیوگایہاکربمنآایوتالہؽےساہکایگہکاےالہؽاہللےسڈرہکداینیکزساآرخت
یکزساےسیکلہےہ افریہیآرخیوگایہےہوج۔وھجاٹوہےنرپریتےافرپذعابوکفابجرکدےیگالہؽےناہک دخایکمسقاہلل
اسوعرترپازلاؾیکانبرپ ےھجمذعابںیہندےاگسجرطحاسےنریمیھٹیپوکوکڑےےنگلےساچبایےہ۔وساسےناپوچنںی
وگایہ یھب دںی دی ہک  ھج رپ اہلل یک تنعل ارگ ںیم وھجٹ وبولں۔ اس ےک دعب وعرت ےس اہک ایگ ہک وت یھب وگانایں دے۔ اس ےن
یھباہللاکانؾےلرکاچروگانایںدںیہکفہ(ینعیاساکوشرہ)وھجاٹےہبجاپوچنںیوگایہاکربمنآایوتاسےسیھباہکایگہکاہللےس
ڈرویکہکندایناکذعابآرختےکذعابےسمکےہافریہیاپوچنںیوگایہوک رپوھجاٹوہےنیکوصرتںیماہللاکذعابفابجرک
دے یگ ہی نس رک فہ وعرت اکی ےحمل ےک ےیل اچکچہیئ۔ رھپ وبیل دخا یک مسق ںیم اینپ وقؾ وک روسا ہن رکفں یگ۔ افر ہی ہہک رک اس ےن

اپ وچنںیوگایہ یھبدںیدی ہک ارگاساک وشرہازلاؾںیم اچس وہوت اسرپاہلل اکبضغانزؽ وہ۔اس ےکدعبروسؽ یلص اہللہیلعفآہل
فملسےناؿدفونںےکدرایمؿرفتقیرکادیافرہیہلصیفرفامایہکاسےکہچبوکابپیکرطػوسنمبںیہنایکاجےئ اگافرہنیہ
اسوعرتوکزان ےکازلاؾےسمہتمایکاجےئاگافرہناسےکہچبوکفدلازلاناہکاجےئاگافروجصخشاسوعرترپزانیکافراسےک
ہچبرپفدلازلانوہےنیکتمہتاگلےئوتاسرپدحذقػاجرییکاجےئیگافرہییھبہلصیفرفامایہکرمدےکذہموعرتےکےیلاکھٹان
رفامہ رکان افر انؿ ف ہقفن دانی الزؾ ںیہن ےہ ویکہکن ہک ہی دفونں ریغب الطؼ ےک دجا وہےئ ںیہ افر ہن اس ےک وشرہ یک فافت وہیئ زین
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہییھبرفامایارگاےکسہچبوھبرےابولںفاالےلتپرسنیفاالوچڑےٹیپفاالافردیلبلڈنویلںفاالوہوت
ہیہچبالہؽاکےہافرا رگدنگیمرگنابؽرفہبومیٹلڈنویلںافرڑبیرسنیفاالدیپاوہوت اسصخشاکےہسجےکاسھت زانیکتمہت
اگلیئیئگےہسپبجاےکسہچبدیپاوہاوتفہدنگؾوگںرگنھگایےلابؽرفہبومیٹلڈنویلںفاالافراھبریرسنیفاالدیپاوہاآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایارگےلہپوگانایںہنوہیکچوہںیتوتںیماسوعرتوکزساد اترکعہمےتہکںیہہکدعبںیم(فہہچبڑباوہرک)رصم
اکاحمکانبنکیلاوکسابپیکرطػوسنمبرکےکہناکپرااجاتاھت
رافی  :نسحنبیلعسیدینباہرفؿ،ابعد،نبوصنمر،رکعہم،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اعلؿاکرطہقی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 487

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ٤ً ،زو ب ٩سٌیس ب ٩جبير ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل ً٨ہ

ٔیس بِ َُ ٩ج َبيِر ٕ َی ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َی ُ٘و َُٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََٗ ٍَ ٨ا ََ ٢سْ ٤ِ ًَ ٍَ ٔ٤زو َسٌ َ
ََ ًََِ ٠ی َضا َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٤ُِ ٠ٟٔ ٥َ ٠ت ََلً ٔ َ٨ي ِ ٔن ح َٔشابُ٤َ ُٜا ًَل َی اہللٔ أَ َح ُس ُ٤َ ٛا کَاذ ٔ ْب ََل َسبٔی ََ ٟ ١

َ
َ أَ ِب ٌَ ُس ََ ٟ
اس َت ِح ََِ ٠٠ت َِٔ َ ٩ِ ٣ف ٔج َضا َوإ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت ََ ٛذبِ َت ًََِ ٠ی َضا ٓ ََذَ ٔ ٟ
َ٣الٔی َٗا َََ ٢ل َ٣ا ََ ٟ ٢
ََ إ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت َػ َسٗ َِت ًََِ ٠ی َضا َٓ ُض َو ب ٔ َ٤ا ِ

ادمح نب لبنح  ،ایفسؿ نب ہنییع ،رمعف نب دیعس نب ریبج ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہللہیلع
فآہل فملس ےن اعلؿ رکےن فاولں ےس رفامای ایک مت دفونں اک اسب اہلل ےک اپس ےہ مت دفونں ںیم ےس انیقی اکی وھجاٹ ےہ(رمد ےس
رفامای)وک وکاسوعرترپاقوبںیہناسےناہکایروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسریماامؽ(ینعیاسےسریمافہامؽدالیوجںیم ےن
وطبررہماوکسدایاھت)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگوتاچسےہوتریتاامؽاےکسدبہلںیمایگہکوتےنایکسرشؾاگہوکاےنپافرپ
الحؽایکےہافرارگوتےناسرپوھجٹابدناھوترھپفہرہمامانگنریتےاشایؿاشؿںیہن

رافی  :ادمحنبلبنح،ایفسؿنبہنییع،رمعفنبدیعسنبریبج،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اعلؿاکرطہقی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 488

راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤س ب ٩ح٨ب ،١اسٌ٤ی ،١ایوب ،سٌیس ب ٩جبيرسے روایت ےہ ٛہ ٣یں ےن حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

وب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٔلبِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َر ُج َْ َٗ ١ذ َٖ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
َف ََ ٚر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَي ِ َن أَ َخ َو ِی بَىٔي ا ِِ ٌَ ٟح ََل َٔ ٪و َٗا َ ٢اہللُ َی ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َّ ٪أَ َح َس ُ٤َ ٛا ک َاذ ٔ ْب ٓ ََض ِ١
ا َِ ٣زأَ َت ُط َٗا ََّ َ ٢

ٔ٤َ ُٜ٨ِ ٣ا َتائ ْٔب یُ َز ِّز ُزصَا ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
َْف َ ٚبَ ِی َُ ٨ض َ٤ا
ت َٓأَبَ َیا ٓ َ َّ

ادمح نب دمحم نب لبنح ،اامسلیع ،اویب،دیعس نب ریبج ےس رفاتی ےہہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نبرمع ےس وپاھچ ہک ارگ وکیئ صخش
اینپ ویبی رپ زان اک ازلاؾ اگلےئ (وت ایک اؿ ےک درایمؿ رفتقی یک اجےئ یگ) اںوہں ےن اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ینب الجعؿ
ےکدفاھبیئونہبںوک(وعرمیافراسیکویبیوک)دجارکدایاھت افررفامایاھتہکانیقیہیابتاہللاعتیلاجاتنےہہکمتںیمےس اکیرضفر
وھجاٹےہسپمتںیمےسوکؿ وتہبرکاتےہ؟ آپےنہیاملکتنیترمہبتدرہاےئ(نکیل بجاؿدفونںںیمیسک ےنوتہبںیہنیک
افراینپاینپابترپےمجرےہ)وتآپےناؿدفونںےکدرایمؿرفتقیرفامدی
رافی  :ادمحنبدمحمنبلبنح،الیعمس،اویب،دیعسنبریبجےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اعلؿاکرطہقی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 489

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا٧ ،َٟآٍ ،اب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اَ٧ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُج َّل ََل ًَ َ ٩ا َِ ٣زأَ َت ُط ِٔی َز َ٣ا َٔ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ْف َز بٔطٔ
َْف ََ ٚر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َوأَ َِ ٟح َ ٙا َِ ٟوََ ٟس بٔا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َّأ ٟذی َت َ َّ
َواَ ِ ٧تفَی َٔ ٩ِ ٣و َٔ ٟس َصا ٓ َ َّ
َ
َ
َ
ا٪
رک َح ََِ ٠٤ضا ََٓ َ َ
َ٣اِ َٗ َْ ٔ ٟوُ ُٟط َوأ َِ ٟح َ ٙا َِ ٟوََ ٟس بٔا ِِ ٤َ ٟزأة ٔ و َٗا َ ٢یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ِٔی َحسٔیثٔ اٌَ ٠ِّ ٟا َٔ ٪وأَ َ ِ ٧

ابَِ ُ٨ضا یُ ِسع َی إَِٔ ٟی َضا
یبنعق ،امکل ،انعف ،انبرمع ےس رفاتی ےہہک روسؽ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےک زامہن ںیم اکیصخش ےن اینپ ویبی ےس اعلؿ ایک افر
اس ےک ہچب وک اانپ ہچب امےنن ےن ےس ااکنر رک دای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ دفونں ےک درایمؿ رفتقی رک دی افر ہچب ےک
بسنوکوعرتےسوسنمبایک۔
رافی  :یبنعق،امکل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجہچبےکابرےںیمکشدیپاوہاجےئوتایکمکحےہ
ابب  :الطؼاکایبؿ
بجہچبےکابرےںیمکشدیپاوہاجےئوتایکمکحےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 490

راوی  :اب ٩ابی خ ،ٕ٠سٔیا ،٪زہزی ،سٌیس ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالی

َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َخَ َٕٕ ٠ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ََ ٔ ٩ِ ٣إٔب ٔ َٕٗ ١ا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ٣َ ٢ا أَ َِ ٟواَُ ٧ضا َٗا َ ٢حُ ِْ ٤ز َٗا َ٢
َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠بَىٔي َٓزَ َار َة َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٣زأَت ٔی َجائ َ ِت ب ٔ َو َٕ ٟس أَ ِس َو َز َٓ َ٘ا ََ ٢ص َِ ٟ ١
وَ ٧ ٪زَ ًَ ُط
رع َْٗ ٚا ََ ٢و َص َذا ًَ َسي أَ ِ ٪یََ ُٜ
ٓ ََض َِٔ ٓ ١یضا ٔ ٩ِ ٣أَ ِو َر ََٗ ٚا َ ٢إ ٔ ََّٔ ٓ ٪یضا َُ ٟو ِرّٗا َٗا ََٓ ٢أنََّی تُ َزا ُظ َٗا ََ ًَ ٢سي أَ ِ ٪یََ ُٜ
وَ٧ ٪زَ ًَ ُط ٔ ِ
رع ْٚ
ِٔ

انبایبفلخ،ایفسؿ،زرہی،دیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلےسرفاتیےہہکینبزفارہےکاکیصخشےنیبنیلصاہللہیلع
فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک ہک روسؽ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ریمی ویبی ےک اکال ہچب دیپا وہا ےہ۔ آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ےنوپاھچہکایکریتےاپسھچک افٹنںیہ؟اسےن اہکاہںآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنوپاھچ اؿ افوٹنںاکرگن
اسیکےہ؟اس ےناہک۔ رسخ آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناسےسوپاھچہک ایک اؿ افوٹنں ںیموکیئوھبرےرگن اک یھبےہ؟فہ
وبالاشدیہیرگنیسکرگےنچنیھکایلوہ
رافی  :انبایبفلخ،ایفسؿ،زرہی،دیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
بجہچبےکابرےںیمکشدیپاوہاجےئوتایکمکحےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 491

راوی  :حش ٩بً ٩لیً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،حرضت زہزی

َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی بّٔ ٔ ِس َ٨ازٔظ ٔ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َوص َُو ح ٔی َ٨ئ ٔ ٕذ ی ٌَُ ِّز ُق بٔأ َ َِ ٪ی َِٔ ٔ٨ی ُط
نسح نب یلع ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،رضحت زرہی ےن ایس وہفمؾیک رفاتی ذرکیک ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک (فہ رمد ہچب ےک اکےل رگن
ےس)اسابتاکااشرہرکراہاھتہکفہہچباساکںیہنےہ۔
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،رضحتزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
بجہچبےکابرےںیمکشدیپاوہاجےئوتایکمکحےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 492

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالی

َ َ
َ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ َ
رعاب ٔ ًّیا أَتَی أ ٨َّ ٟي َّي
اب ًَ ِ ٩أبٔی َس ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠أبٔی ص َُزیِ َز َة أ َّ ٪أ ِ َ
َّ
َّ
ُ
ُک َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ
رک ُظ ٓ ََذ َ َ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٣زأَت ٔی َوََ ٟس ِت ُ ََُل ّ٣ا أَ ِس َو َز َوإنٔيی أُ ٔ ِ ٧
ادمح نب اصحل ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک اکی ارعایب روسؽ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاپسآایافروبال ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمیویبیےنایسہرگناکہچبانجےہ۔ابیقومضمؿاسہقب
دحثییکرطحےہ
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہچبےکبسنےسااکنریکذمتم
ابب  :الطؼاکایبؿ
ہچبےکبسنےسااکنریکذمتم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 493

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،اب ٩ہازً ،بساہلل ب ٩یو٧ص ،سٌیس ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالی

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِْ ٤زو َی ٌِىٔي ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ٩
َسٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢ح ٔي َن َ ٧زََِ ٟت آیَ ٍُ ا َِ ٤ُ ٟت ََلً ٔ َ٨ي ِ ٔن أَ ُّی َ٤ا ا َِ ٣زأَة ٕ

أَ ِز َخَِ ٠ت ًَل َی َٗ ِوَِ ٟ ٩ِ ٣َ ٕ ٦ی َص ُٔ ٨ِ ٣ض َِِ ٠َٓ ٥ی َش ِت ٔ ٩ِ ٣اہللٔ ِٔی َط ِی ٕئ َو ٩َِ ٟیُ ِسخََٔ ٠ضا اہللُ َج ََّ ٨ت ُط َوأَ ُّی َ٤ا َر ُج َٕ ١ج َح َس َوََ ٟس ُظ َوص َُو َی ُِ ٨وزُ
ی٩
َخ َ
ض اْلِ َ َّؤٟي َن َو ِاْل ٔ ٔ
إَِٔ ٟیطٔ ا ِح َت َح َب اہللُ ٔ٨ِ ٣طُ َوٓ ََـ َح ُط ًَل َی ُر ُؤ ٔ
ادمحنباصحل،انبفبہ،رمعفنباحرث،انباہد،دبعاہللنبویسن ،دیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلےسرفاتیےہہکبج
اعلؿفایلآتیانزؽوہیئ وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجوعرتےناےنپہچبوکاسوقؾںیمدالخایکسجںیمےسفہ
ںیہن ےہ وت فہ وعرت اہلل یک (رتمح یک) زیچفں ںیم ےس یسک زیچ ںیم دالخ ںیہن ےہ افر اہلل اس وک رہسگ اینپ تنج ںیم دالخ ہن
رکےاگ افروجرمدااسیوہہک ہچبوکاانپہچبامےننےسااکنررکےاساحؽ ںیمہکفہہچب اس یکرطػ (ایپررھبیرظنفںےس)دھکی
راہوہوتایقتمےکدؿاسوکاہللاعتیلاکددیاربیصنہنوہاگافراہللاعتیلاسوکامتؾولخمؼےکاسےنمروسارکےاگ
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،رمعفنباحرث،انباہد،دبعاہللنبویسن،دیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فدلازلاناکدمیعوہان
ابب  :الطؼاکایبؿ
فدلازلاناکدمیعوہان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 494

راوی  :یٌ٘وب ب ٩ابزاہی٤ٌ٣ ،٥ز ،س ٥٠ب ٩ابی ذیا ،٢سٌیس ب ٩جبير ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز ًَ َِ ٩سَ ٥ِٕ ٠ی ٌِىٔي ابِ َ ٩أَبٔی اٟزَّیَّاز ٔ َح َّسثَىٔي َب ٌِ ُف أَ ِػ َحاب ٔ َ٨ا ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ
ض أَُ َّ ٧ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َُ ٣شا ًَا َة ِٔی ِاْل ٔ ِس ََلَ ٩ِ ٣َ ٔ ٦ساع َی ِٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٍٔ َٓ َ٘ ِس َٔ ٟح َٙ
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

بٔ ٌَ َؼبَتٔطٔ َو َ ٩ِ ٣ا َّزع َی َوَّ ٟسا َُٔ ٩ِ ٣ي ِر ٔر ِٔط َسة ٕٓ َََل َیز ٔ ُث َو ََل یُ َور ُث
وقعیبنباربامیہ،رمعم،ملسنبایبذایؽ،دیعسنبریبج،رضحتدبعاہللنبابعسےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل

فملسےنرفامایاالسؾںیمہشیپرکااننکممںیہنافرسجزامہناجتیلہ ںیمہشیپایکاھت(افراسےک ہجیتںیمہچبدیپاوہاوت)اساک بسن
اسےکومیلےسےلماگافرارگوکیئریغباکنحےیکیسکہچبےکبسناکدمیعوہوتہنفہہچباساکفارثوہاگافرہنفہہچباک۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،رمعم،ملسنبایبذایؽ،دیعسنبریبج،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
فدلازلاناکدمیعوہان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 495

راوی  :طیبا ٪بَ ٩فور٣ ،ح٤س ب ٩راطس ،حش ٩بً ٩لی ،یزیس ب ٩ہارو٣ ،٪ح٤س ب ٩راطس ،س٠مَي ٪ب٣ ٩وسي٤ً ،زو ب٩
طٌیب ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو ب ٩اٌٟاؾ

و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س
َفو َر َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩را ٔط ٕس ح و َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
وسي ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
بِ َُ ٩را ٔط ٕس َوص َُو أَ ِط َب ٍُ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪بِ َٔ ٣ُ ٩

ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ َ ٍٕ ٣یَ َِ ُٜٔ٠٤ضا یَ ِو َ٦
َٗ َضي أَ َّ ٪ک ُ َِّ ٣ُ ١ش َت َِ ٠ح ٕ ٙا ِس ُت ِٔ ٠ح ََ ٙب ٌِ َس أَبٔیطٔ َّأ ٟذی یُ ِسع َی َُ ٟط ا َّز ًَا ُظ َو َرثَ ُت ُط َٓ َ٘ َضي أَ َّ ٪ک ُ َّ ٩ِ ٣َ ١ک َ َ
ث َط ِی ْئ َو َ٣ا أَ ِز َر َک ٔ٣ٔ ٩ِ ٣ي َر ٕ
أَ َػابَ َضا َٓ َ٘ ِس َٔ ٟح َ ٙب ٔ َ ٩ِ ٤ا ِس َت َِ ٠ح َ٘ ُط َوَِ ٟی َص َٟطُ ٔ٤َّ ٣ا ُٗ ٔش َِ َٗ ٥ب َُ ٠ط ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ٤ٟي َرا ٔ
اث ُ ٥َِ ٟی ِ٘ َش ِ٠َ َٓ ٥طُ

َن ٔؼیبُ ُط َوَلَ یَ َِ ٠ح ُ ٙإٔذَا ک َ َ َ َّ
َ
رحة ٕ ًَا َص َز ب ٔ َضا َُّٓٔ َّ ٧ط َلَ یَ َِ ٠ح ُ ٙبٔطٔ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ َ ٥َِ ٟ ٍٕ ٣یَ َِ ِٜٔ٠٤ضا أَ ِو َّٔ ُ ٩ِ ٣
رک ُظ َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
ا ٪أبُو ُظ أ ٟذی یُ ِسع َی َُ ٟط أَ َ ِ ٧

ا ٪أَ ِو أَ ٍَٕ ٣
اَّ ٪أ ٟذی یُ ِسع َی َُ ٟط ص َُو ا َّز ًَا ُظ َٓ ُض َو َو َُ ٟس زَٔ ِ ٧ی ٍٕ َّٔ ُ ٩ِ ٣
رحة ٕک َ َ
َو ََل َیز ٔ ُث َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ

نابیؿ نب رففخ ،دمحم نب رادش ،نسح نب یلع ،سیدی نب اہرفؿ ،دمحم نب رادش ،امیلسؿ نب ومیس ،رمعف نب بیعش ،رضحت دبعاہللنب
رمعف نب ااعلص ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن بج اس اعمہلم ںیم ہلصیف رکان اچاہ وج ہچب اےنپ ابپ ےک رم
اجےن ےکدعباسےسالمایاجےئینعیاسابپےسسجےکانؾےساکپرااجاتےہافرابپےکفارثاسوکالماناچںیہوتآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےن ہی ہلصیف رفامای ارگفہ ہچباس ابدنی ےس ےہ سج اکوبتق امجعاس اک ابپ امکل اھت وتاس اک بسن المےنفاےلےس
لماجےئاگنکیل وج رتہکاسےکالمےئاجےنےسےلہپمیسقتوہاکچےہاسںیماساکوکیئہصحہنوہاگاع ہتوجرتہکایھبکتمیسقت
ںیہنوہااسںیماساکہصحوہاگرگمبجفہابپسجےساساکبسنالمایاجراہےہاینپزدنیگںیماسےکبنےسااکنررکاتراہوہ
وتفاروثںےکالمےنےساساکبسن ںیہنےلماگافرارگفہہچبایسیابدنیےسوہسجاکامکلاساکابپہناھتایفہیچبآزادوعرتےک
ٹیپ ےس دیپا وہ سج ےس اس ےک ابپ ےن زان ایک اھت وت اس اک بسن ہنےلم اگ افر ہن فہ اس اک فارث وہاگ ارگہچ اس ےک ابپ ےن اینپ

زدنیگںیماساکدوعیایکوہہکہیہچبریماےہویکہکنفہفدلازلانےہوخاہآزادوعرتےکٹیپےسوہایابدنیےکٹیپےس۔
رافی  :نابیؿ نب رففخ ،دمحم نب رادش ،نسح نب یلع ،سیدی نب اہرفؿ ،دمحم نب رادش ،امیلسؿ نب ومیس ،رمعف نب بیعش ،رضحت
دبعاہللنبرمعفنبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
فدلازلاناکدمیعوہان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 496

راوی ٣ :ح٤وز ب ٩خاٟس٣ ،ح٤س ب ٩راطس

رح ّة أَ ِو
َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ َٔ ٩را ٔط ٕس بّٔ ٔ ِس َ٨ازٔظ ٔ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َزا َز َوص َُو َو َُ ٟس زَٔ٧ا ْٔلَصِ ٔ ١أ ُ ِّ٣طٔ َ ٩ِ ٣کَاُ ٧وا ُ َّ
اس ُت ِٔ ٠ح َِٔ ٙی أَ َّو ِٔ ٢اْل ٔ ِس ََل٤ََ ٓٔ ٦ا ا ِٗ ُت ٔش َ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٥ا ِٕ َٗ ٢ب َِ ١اْل ٔ ِس ََلِ َ٘ َٓ ٔ ٦س ََ ٣ضي
أَ ََ ٍّ ٣وذََ ٔ ٟ
َ ٓ ٔ َمَي ِ
ومحمد نب اخدل ،دمحم نب رادش ےس یھب ایس دنس ےک اسھت ایس وہفمؾ یک رفاتی رمفی ےہ سج ںیم ہی ااضہف ےہ ہک فہ ہچب (فدلازلان)
اینپامںےکولوگںںیملم اجےئاگوخاہآزادوعرتےسوہ ایابدنیےسافرہیمکحاس ںیمےہوجادتباءاالسؾںیم وہوجامؽاالسؾ
ےسےلہپمیسقتوہاکچفہسگرایگ۔
رافی  :ومحمدنباخدل،دمحمنبرادش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایقہفانشیساکایبؿ
ابب  :الطؼاکایبؿ
ایقہفانشیساکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 497

راوی ٣ :شسزً ،ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،اب ٩رسح ،سٔیا ،٪زہزی ،رعوہ ،حرضت ًائظہ

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َو ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َوابِ ُِ َّ ٩
اٟس ٔح َٗاُٟوا َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
س ّ
ورا َو َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا ُُ ٪ت ٌِ َز ُٖ أَ َسارٔیزُ
ٟس ٔح یَ ِو ّ٣ا َُ ِ ٣
َز َخ ًََ ١ل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٣ُ ٢ش َّس ْز َوابِ ُ ٩ا َّ ِ

َو ِجضٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِی ًَائٔظَ ٍُ أََ ٥َِ ٟت َز ِی أَ ََّ ٣ُ ٪حزِّزّ ا ا ِِ ٤ُ ٟسٟٔطٔ َّی َرأَی َزیِ ّسا َوأ ُ َسا َِ َٗ ٍَ ٣س ُ ََّل َیا ُرؤ َُس ُض َ٤ا بٔ َ٘ ٔلی َٔ ٍٕ َوبَ َس ِت أَٗ َِسا ُُ ٣ض َ٤ا

اَ ٪زیِ ْس أَبِ َی َف
ا ٪أ ُ َسا َ ٍُ ٣أَ ِس َو َز َوک َ َ
َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص ٔذظ ٔاْلِ َٗ َِس َاَ ٦ب ٌِ ُـ َضا َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٕف َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز ک َ َ

دسمد ،امثعؿ نب ایب ہبیش ،انب رسح ،ایفسؿ ،زرہی ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ریمے اپس رشتفی الےئ دسمد افر انب رسح ےن رفاتی ایک ہک اس دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وخش ےھت افر امثعؿ ےن
رفاتیایکہکوخیشآپ یلص اہللہیلعفآہلفملسےکرہچے ےسوھپیٹزپیتیھتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای اےاعہشئ ایک
ںیھمتہتپےہہکآجزجمردمیجلےنزدیافرااسہموکداھکیاساحؽںیمہکاؿےکرسےپھچوہےئےھترصػاپؤںداھکیئدےرےہ
ےھتاسےناہکہیاپؤںاکیدفرسےےسےتلمےتلجںیہاوبداؤدےناہکااسہماکرگناکالاھتافرزدیاکدیفس۔
رافی  :دسمد،امثعؿنبایبہبیش،انبرسح،ایفسؿ،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ایقہفانشیساکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 498

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،اب ٩طہاب

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ َح َّسثَ َ٨ا َّ
ورا َتبِرُ ُ ٚأَ َسارٔیزُ َو ِجضٔطٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
س ّ
اب بّٔ ٔ ِس َ٨ازٔظ ٔ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت َز َخ ًََ ١ل َ َّی َُ ِ ٣
ہبیتق،ثیل،انباہشبیکرفاتیںیمہیےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرہچےےکوطخطےنکمچےگل۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجاکیہچبےکیئکدمیعوہںوترقہعادنازییکاجےئ
ابب  :الطؼاکایبؿ
بجاکیہچبےکیئکدمیعوہںوترقہعادنازییکاجےئ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 499

راوی ٣ :شسز ،یحٌي  ،اج٠ح ،طٌييً ،بساہلل ب ٩خ٠ی ،١حرضت زیس ب ٩ارٗ ٥رضي اہلل تٌالی

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا یَ ِحٌَي ًَ ِ ٩اْلِ َ ِجَ٠حٔ ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟدٔ٠ی َٔ ٩ِ ًَ ١زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ ََٗ ٥ا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َجاّ ٔ ٟشا

و ٪إَِٔ ٟیطٔ
ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠حا َئ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٟی ََ٘ َٓ ٩ٔ ٤ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ثَ ََلثَ ٍَ َن َ ٕ
ْف ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِ ٟی َ ٩ٔ ٤أَ َت ِوا ًًَّ ٔ ٠یا َی ِد َت ٔؼ َُ ٤
ٔیبا بٔا َِ ٟو َٔ ٟس
ٔیبا بٔا َِ ٟو َٔ ٟس َ ٔ ٟض َذا َٓ َِ ََ ٠یا ث ُ ََّٗ ٥ا ََٔ ٢لث ِ َ٨ي ِ ٔن ك َ
ِٔی َو َٕ ٟس َو َٗ ِس َو َٗ ٌُوا ًَل َی ا َِ ٣زأَة ٕ ِٔی ك ُ ِضز ٕ َواح ٔ ٕس َٓ َ٘ا ََٔ ٢لث ِ َ٨ي ِ ٔن ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا ك َ

رق ََ َٓ َ٠طُ
و ٪إنٔيی ُٔ ِ ٣
َق َْ بَ ِی َٔ ُ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥ِ ُٜ٨
َشکَا ُئ َُ ٣تظَ اُ ٔ ٛش َ
َ ٔ ٟض َذا َٓ َََِ ٠یا ث ُ ََّٗ ٥ا ََٔ ٢لث ِ َ٨ي ِ ٔن ك َ
ٔیبا بٔا َِ ٟو َٔ ٟس َ ٔ ٟض َذا َٓ َََِ ٠یا َٓ َ٘ا َ ٢أَْمُتْن ُ َ
ا ِٟو َُ ٟس و ًََ٠یطٔ ٟٔؼاحٔبَیطٔ ثَُ ُ٠ثا ِّ َ
َ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّي بَ َس ِت
رق ََ ٓ ََـ ٔح َ
رق ََ بَ ِی َُ ٨ض َِ َٓ ٥ح ٌَ َُ ٠ط ٔ ُ ٩ِ ٤َ ٔ ٟ
َ َ ِ َ ِ
اٟس َی ٍٔ َٓأ ِ َ
ِا ُس ُط أَ ِو َ َ ٧وا ٔج ُذ ُظ
أَ ِ َ
حل
دسمد ،ییحی ،ا ح ،یبعش ،دبعاہلل نب لیلخ ،رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ یک روسؽ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک
اپساھٹیبوہااھتاےنتںیم نمیےساکیصخشآای افروبالہک نیتآدیماکیہچبےکابرےںیمڑگھجےتوہےآےئ۔افراؿونیتں
ےناکیوعرتےساکییہرہطںیمامجعایکاھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿںیمےسدفوکاگلرکےکاہکہکمتدفونںاس
ہچب وک رسیتے صخش وک ددیف نکیل اوھنں ےن ہی ابت ںیہن امین افر لچ ےن الچ ےن ےگل رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ںیم ےس
دفرسے دفوکاگلرکےکیہی ابتیہکنکیلاوھنںےنیھب امےننےسااکنررکدایافراکیدفرسےےس ڑگھجےنےگل۔ رضحتیلع
ےن رفامای مت بس ڑگھجےن فاےل رشکی وہ ںیم رقہع ڈاولں اگ سج ےک انؾ رپ رقہع ےلکن فہ ہچب ےل ےل افر اےنپ دف ہیقب اسویھتں وک
دتی اک اکی اکی اہتیئ ادا رک دے سپ اوھنں ےن رقہعڈاال افر سج ےک انؾ رپ رقہع الکن اھت اوھنں ےن ہچب ایس ےک وحاےل رک دای۔ ہی
نسرکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسسنہزپےاہیںکتہکآپیکڈاڑںیھرظنآےنںیگل۔
حل
رافی  :دسمد،ییحی،ا ح،یبعش،دبعاہللنبلیلخ،رضحتزدینبارمقریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
بجاکیہچبےکیئکدمیعوہںوترقہعادنازییکاجےئ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 500

راوی  :حظیع ب ٩اِصً ،٦بساٟززا ،ٚثوری ،ػاٟح ،طٌييً ،بسخير ،حرضت زیس ب ٩ارٗ ٥رضي اہلل تٌالی

َح َّسثَ َ٨ا ُخظَ ِی ُع بِ ُ ٩أَ ِِصَ ٦ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اٟث ِور ُّٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ِّی ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس َخيِر ٕ ًَ َِ ٩زیِسٔ
ََ
َقا َٔ ٔ ٟ ٪ض َذا
بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ ََٗ ٥ا َ ٢أتُ َٔی ًَل ٔ ٌّی َرض َٔي اہللُ ًَ ِ٨طُ ب ٔ َث ََلثَ ٍٕ َوص َُو بٔا َِ ٟی ََ ٩ٔ ٤و َٗ ٌُوا ًَل َی ا َِ ٣زأَة ٕ ِٔی ك ُ ِضز ٕ َواح ٔ ٕس ٓ ََشأ َ َ ٢اث ِ َ٨ي ِ ٔن أَ ُت ٔ َّ
َ
َّ َ
َّ َ ِ
رق ََ بَ ِی َُ ٨ض َِٓ ٥أ َ َِ ٟح َ ٙا َِ ٟوََ ٟس ب ٔ َّأ ٟذی َػ َار ِت ًَ َِ ٠یطٔ
بٔا َِ ٟو َٔ ٟس َٗ َاَل ََل َحًي َسأ َُ ٟض َِ ٥جٔ٤ی ٌّا َٓ َح ٌَ َ ١کُ٤َ ٠ا َسأ َ ٢اث َ٨ي ِ ٔن َٗ َاَل ََل َٓأ ِ َ
َق ًَ ٍُ َو َج ٌَ ََِ ٠ًَ ١یطٔ ثُُ٠ثَ ِي ِّ
َ َحًَّي بَ َس ِت َ َ ٧وا ٔج ُذ ُظ
َ ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ـ ٔح َ
ُک ذََ ٔ ٟ
اٟس َی ٍٔ َٗا َََ ٓ ٢ذ َ َ
ا ِِ ُ ٟ

شیشحنبارصؾ،دبعارلزاؼ،وثری،اصحل،یبعش،دبعریخ،رضحتزدینبارمقریضاہللاعتیلےسرفاتیےہہکنمیںیمرضحت
یلعےکاپسنیتآدیمآےئ وھنجںےناکیوعرتےس اکییہرہط ںیمامجعایکاھت۔ رضحتیلعےندفوکاگلرک ےکاؿےس اہک
ہکمت اسہچبےکےیلارقاررکف۔اوھنںےنہناماناسرطحاوھنںےنونیتںےسوپاھچ۔رھپرقہعڈاالسجےکانؾرپرقہعالکنہچباس
وکددیایافراسےساکیفتقاکاکیاکیثلثہیقبدفوکدولادای۔ہینسرکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسسنہزپےاہیںکتآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکڈاڑںیھداھکیئدےنیںیگل
رافی  :شیشحنبارصؾ،دبعارلزاؼ،وثری،اصحل،یبعش،دبعریخ،رضحتزدینبارمقریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
بجاکیہچبےکیئکدمیعوہںوترقہعادنازییکاجےئ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 501

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہ ،س٤٠ہ ،طٌيي ،خ٠ی ،١اب ٩خ٠ی١

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ َِ ٩سَ ٍَ ٤َ٠سَّ ٍَ ٔ٤
اٟظ ٌِ ٔي َّي ًَ ِ ٩ا َِ ٟدٔ٠ی ٔ ١أَ ِو ابِ ٔ ٩ا َِ ٟدٔ٠ی َٔٗ ١ا َ ٢أتُ َٔی ًَل ٔ ُّی
َ
ُک ا َِ ٟی ََ ٩َ ٤وَلَ أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََل َٗ ِو َٟطُ
بِ ُ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط ِٔی ا َِ ٣زأَة ٕ َوََ ٟس ِت ٔ ٩ِ ٣ثَ ََلث َ ٍٕ ِ َ ٧ح َو ُظ  ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
ٔیبا بٔا َِ ٟو َٟسٔ
ك َ
دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،ہملس،یبعش،لیلخ،انبلیلخےسرفاتیےہہکرضحتیلعریضاہللاعتیلےکاپسنیتصخشڑگھجےےت
وہےئآےئاکیہچبےکابرےںیموجاکیےناؿونیتںےسامجعےکدعباحہلموہرکانجاھتنکیل۔اسںیمنمیاکذرکںیہنےہافر
ہنیہروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساکافرہنرضحتیلعےکوقؽابیطابولدلاک۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،ہملس،یبعش،لیلخ،انبلیلخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زامہناجہلبںیماکنحےکرطوقیںاکایبؿ
ابب  :الطؼاکایبؿ
زامہناجہلبںیماکنحےکرطوقیںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 502

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح٨ً ،بشہ ،خاٟس ،یو٧ص ب ٩یزیس ٣ح٤س ب٣ ٩ش ٥٠ب ٩طہاب ،رعوہ ب ٩زبير ،حرضت ًائظہ رضي اہلل
تٌالی ً٨ہ

اب أَ ِخب َ َرنٔی
یس َٗا ََٗ ٢ا ََ ٣ُ ٢ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ًَ َِ ٨ب َش ٍُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَىٔي یُوُُ ٧ص بِ َُ ٩یز ٔ َ
أِ ٪ی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٍٔ ًَل َی
اح ک َ َ
رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔأَ ًََّ ٪ائٔظَ ٍَ َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِخبَرَ ِت ُط أَ َّ ٪اَ َ َ٨ِّ ٟ
ُِ
ا٪
أَ ِر َب ٌٍَٔ أََ ِ ٧حا ٕ
ض ا َِ ٟی ِو ََ ٦ی ِد ُل ُب اَّ ٟز ُج ُ
آَخ ک َ َ
ئ ََٓ َ َ
اَ ٨ِ ٣ٔ ٪ضا ََٔ٧ا ُح ا٨َّ ٟا ٔ
 ١إلٔ َی اٟزَّ ُج َٔ ١وَّ ٔ ٟی َت ُط َٓ ُی ِؼ ٔسٗ َُضا ث ُ َّ ٥یَ ُِ ٜٔ ٨ح َضا َوْ َ َٔ٧اح َ ُ
َاست َِبـٔعٔی ُٔ ٨ِ ٣ط َو َی ٌِ َتزَٔ ُٟضا َز ِو ُج َضا َو ََل َی َُّ ٤ش َضا أَبَ ّسا َحًَّي
اَّ ٟز ُج ُ
َ ١ی ُ٘و َُٔ ٢ل َِ ٣زأَتٔطٔ إٔذَا ك َ ُض َز ِت ٔ ٩ِ ٣كَ ِ٤ث ٔ َضا أَ ِرسٔلٔی إلٔ َی ُٓ ََل ِٕ ٓ ٪
َ َرُ َِب ٍّ
 ١ذََ ٔ ٟ
یَت ََبي َّ َن َح َِ ُ٠٤ضا ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
َ اٟزَّ ُج َّٔ ١أ ٟذی َت ِشت َِب ٔـ ٍُ ٔ٨ِ ٣طُ َّٓٔذَا َت َبي َّ َن َح َِ ُ٠٤ضا أَ َػابَ َضا َز ِو ُج َضا إ ٔ ِ ٪أَ َح َّب َوإٔ٤َ َّ ٧ا َیٔ ٌَِ ُ
وًَ ٪ل َی
ْشة ٔ ٓ ََی ِس ُخَ ُ٠
آَخ َی ِح َت ٍُ ٔ٤اَّ ٟزص ُِم ُز َ
ِٔی َ َ ٧حابَ ٍٔ ا َِ ٟو َٔ ٟس ََٓ َ َ
اَ ٪ص َذا اََ٨ِّ ٟا ُح ی َُش َِّم َ َ َٔ٧
و ٪ا َِ َ ٌَ ٟ
اح ٔاَل ِست ِٔب َـا َٔ َوْ َ َٔ٧اح َ ُ

ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٥ی ُٔؼیبُ َضا َّٓٔذَا َح ََِ ٠٤ت َو َو َؿ ٌَ ِت َو ََّ ٣ز ََ ٟیا َٕ ٢ب ٌِ َس أَ َِ ٪ت َـ ٍَ َح ََِ ٠٤ضا أَ ِر َسَِ ٠ت إَِٔ ٟیض ٔ َِ ٥َِ ٠َٓ ٥ی ِش َت ٔل ٍِ َر ُج ُْ ٨ِ ٣ٔ ١ض ِ ٥أَ ِ٪
َّ
َ یَا ُٓ ََل َُٓ ٪ت َُش ِِّم َ٩ِ ٣
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِ٣ز ٔ َُ ٥ِ ٛو َٗ ِس َوَِ ٟس ُت َوص َُو ابَِ ُ٨
رع ِٓت َُِّ ٥أ ٟذی ک َ َ
یَ ِ٤تََ ٍَ ٔ ٨حًي یَ ِح َتٌُ ٔ٤وا ً ٔ َِ ٨سصَا َٓ َت ُ٘و ُُ َٟ ٢ض ِِ َٗ ٥س َ َ
وًَ ٪ل َی ا ِِ ٤َ ٟزأَة َٔلَ َت ِ٤تََ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٍُ ٔ ٨جائ َ َضا
اض ا ِل َٜثٔيرُ ٓ ََی ِس ُخَ ُ٠
أَ َحب َِّت ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥بٔا ِسٔ٤طٔ ٓ ََی َِ ٠ح ُ ٙبٔطٔ َو َُ ٟس َصا َوْ َ َٔ٧اح َراب ٔ ٍْ یَ ِح َت ٍُ ٔ٤اُ ٨َّ ٟ
َوصُ َّ٩ا َِ ٟب َِا َیا ُ َّ٩ٛیَ ِٔ ٨ؼب ِ َن ًَل َی أَبِ َوابٔضَٔ َّ٩را َیا ٕ
ت َی٤َّ ٠ًَ َّ٩ُٜا  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ َرا َزصَُ َّ٩ز َخ ََِ ٠ًَ ١یضَّٔٔٓ َّ٩ذَا َح ََِ ٠٤ت ٓ ََو َؿ ٌَ ِت َح ََِ ٠٤ضا ُجٌُ ٔ٤وا
َ َٓ َ٤َّ ٠ا َب ٌَ َث اہللُ َُ ٣ح َّّ ٤سا
ََ ٟضا َو َز ًَ ِوا َُ ٟض ِ ٥ا َِ٘ ٟا َٓ ٍَ ث ُ َّ ٥أَ َِ ٟح ُ٘وا َوََ ٟسصَا ب ٔ َّأ ٟذی یَ َز ِو ََٓ ٪ا َِ ٟتاكَطُ َوزُعٔ َی ابِ َ٨طُ َلَ یَ ِ٤تَ ٩ِ ٣ٔ ٍُ ٔ ٨ذََ ٔ ٟ
اح أَصِ ِٔ ١اْل ٔ ِس ََلٔ ٦ا َِ ٟی ِو َ٦
اح أَصِ ٔ ١ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٍٔ ک ُ َُّ ٠ط إ ٔ ََّل َ َ َٔ٧
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َس ََ َ َٔ٧ ٦
ادمحنباصحل،ہسبنع،اخدل،،ویسننبسیدیدمحمنبملسمنباہشب ،رعفہنبزج  ،،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےس رفاتیےہ
ہکزامہناجہلبںیماکنحاچررطحےسوہاتاھت اؿںیم ےس اکیاکنحاکرطہقیوتیہی اھتاج ابولوگںںیماجریےہینعی اکی صخش
دفرسےصخشےکاپساغیپؾاکنحد اتےہافرفہ(اینپیٹیبنہبایوجیھبوہ)اساکرہمرقمررکاتےہافررھپاکنحرکد اتےہدفرسے
اکن ح اک رطہقی ہی اھت ہک وعرت بج ضیح ےس افرغ وہ اجیت وت رمد اس ےس اتہک ہک الفں صخش وک الب جیھب افر اس ےس امجعرکفا۔ اس
ےک دعب اس اک وشرہ اس ےس اگل راتہ افر اس ےس امجع ہن رکات اہیں کت ہک اس صخش اک لمح اظرہ وہ اجات سج ےس اس ےن امجع
رکفاایاھتسپبجولعمؾوہاج اتہکفہاحہلموہیئگےہوتاسوکوشرہارگاچاتہوتاسےسامجعرکاتافرہیرطہقیاسےیلاجریرکراھک
اھت اتہک ایھچ لسن ےک ےچب احلص ےیک اجںیئ اس اکنح وک اکنح ااضبتسع اہک اجات اھت افر اکنح وک رسیتا رطہقی ہی اھت ہک آھٹ دس آدیم
اکیوعرتےکاپسآایاجایرکےتافر بساسےسامجعرکےتبجفہاحہلموہاجایرکیتافرہچبدیپاوہاجاتدنچرفزےکدعبفہبس

وکالبیتجیھبافربسعمجوہےتافروکیئصخشآےنےسااکنرںیہنرکاتکساھتبجبسآاجےتوتفہاؿےس یتہہکمتبساانپاحؽاج
ےتنوہافرابریمےہچبدیپاوہاکچےہافرہی ہچبمتںیمےسالفںصخشاکےہفہاؿںیمےسسجاکاچیتہانؾےلدیتیافرفہہچبایس
صخشوکرقاراپات۔افروچیھتمسقاکاکنحہیاھتہکتہبےسآدیماکیوعرتےکاپس اجےت(ینعیاسےسامجعرکےت)افرفہیسک
وک یھب امجع ےس ہن رفیتک ایسی وعرںیت اغبای (وطافئ) الہکیت ںیھت اؿ ےک رھگفں ےک درفازے رپ ڈنھجے ےگل رےتہ ےھت ہی اس
ابت یک العتم یھت ہک وج اچےہ اؿ ےک اپس (رغبض) امجع آ اتکس ےہ سپ بج فہ احہلم وہیت افر ہچب یتنج وت اس ےک امتؾ آانش اس
ےکاپس عمجوہےتافرایقہفانششوک البےترھپ فہ سجاک ہچبہہکدےتی فہایس اکرقاراپات افروکیئاس ےسااکنرںیہنرک اتکساھت۔ بج
اہللاعتیل ےنرضحت دمحمیلص اہللہیلعفآہلفملسوکروسؽانب رک اجیھبوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےکذرہعیدفراجتیلہ ےکاکنوحں
ےکامتؾرطوقیںوکابلطرقاردےدایوساےئاسرطہقیاکنحےکوجآجلکالہاالسؾںیمراجئےہ۔
رافی  :ادمحنباصحل،ہسبنع،اخدل،ویسننبسیدیدمحمنبملسمنباہشب،رعفہنبزج ،،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہچباصبحرفاشاکےہ
ابب  :الطؼاکایبؿ
ہچباصبحرفاشاکےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 503

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور٣ ،شسز ،سٔیا ،٪رعوہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالی ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ ا ِخ َت َؼ ََ ٥س ٌِ ُس بِ ُ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َو َُ ٣ش َّس ْز َٗ َاَل َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
َو ًَ ِب ُس بِ َُ ٩ز ِ ٍَ ٌَ ٣إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی ابِ ٔ ٩أَ ََ ٍٔ ٣ز َِ٘ َٓ ٍَ ٌَ ٣ا ََ ٢س ٌِ ْس أَ ِو َػانٔی أَخٔی ًُت ِ َب ٍُ إٔذَا َٗ ٔس ُِ ٣ت ٍََ َّٜ ٣
أَ ِ ٪أَِ٧و َُز إلٔ َی ابِ ٔ ٩أَ ََ ٍٔ٣ز َِٓ ٍَ ٌَ ٣أَِٗب ٔ َـطُ ََّّٓٔ٧طُ ابُِ٨طُ َو َٗا َِ ًَ ٢ب ُس بِ َُ ٩ز ِ ٍَ ٌَ ٣أَخٔی ابِ ُ ٩أَ َ ٍٔ٣أَبٔی ُوَ ٔ ٟس ًَل َی َٔفا ٔ َ
َفأَی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
غ أبٔی َ َ
َ
َّ
َّ
غ َوٌَِ ٠ٟٔاصٔز ٔا َِ ٟح َحزُ َوا ِح َتحٔ ٔيي ًَ ُِ ٨ط یَا َس ِو َزةُ َزا َز َُ ٣ش َّس ْز ِٔی
ِْفا ٔ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ط َب ّضا بَ ِّی ّ٨ا بٔ ٌُت ِ َب ٍَ َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٟو َُ ٟس َ ٔ ٠ٟٔ
وک یَا ًَ ِب ُس
َحسٔیثٔطٔ َو َٗا َ ٢ص َُو أَ ُخ َ
دیعس نب وصنمر ،دسمد ، ،ایفسؿ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع ےس رفاتی ےہہک زہعم یک ابدنی ےک ہچب ےک ہلسلس ںیم
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیکسلجمںیمدعس نبایبفاقصافردبعنبزہعمےنڑگھجاایک۔دعسےتہکےھتہکریمےاھبیئہبتعےن

ےھجمفتیصیک یھتہک بج ںیمہکماجؤںوتزہعم یکابدنی ےکہچب وکدوھکیں افراےس الصرکفںویکہکنفہریما ہچب ےہافر دبع نب
زہعم اک انہک اھتہکفہ ریما اھبیئ ےہ ویکہکنفہ ریمےیک ابدنی اک اٹیب ےہ وج ریمے ےکرھگںیم دیپا وہا۔روسؽ یلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناسہچبوکداھکیوتفاحضوطررپہبتعےکاشمہباپای۔سپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہچباصبحرفاشاکےہافرزاینےک
ےیل رھتپ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت وسدہ ےس رفامای وت اس ےس رپدہ ایک رک) رہ دنچ ہک وسدہ تنب زہعم اک فہ ہچب اھبیئ
رقاراپایرگموچہکنفہہبتع اک ہفطناھت اسےیلآپ یلصاہللہیلعفآہلفملساس ےسرپدہرکےن اکمکحرفامای)افردسمد ےناینپدحثی
ںیمہیااضہفایکےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےدبعنبزہعمہیہچبریتااھبیئےہ
رافی  :دیعسنبوصنمر،دسمد،ایفسؿ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ہچباصبحرفاشاکےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 504

راوی  :زہير ب ٩رحب ،یزیس ب ٩ہارو ،٪حشين٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،حرضت ًبساہلل ب ٩رضي اہلل تٌالی

و ٪أَ ِخبَرََ٧ا حُ َشي ِْن ا ِ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ُ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟزٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َٗا ََ َٗ ٢ا٦
رح ٕب َح َّسث َ َ٨ا یَزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َََّ ُٓ ٪لّ٧ا ابِىٔي ًَا َص ِز ُت بٔأ ُ ِّ٣طٔ ِٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٍٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َز ًِ َو َة ِٔی

ِْفا ٔ
غ َوٌَِ ٠ٟٔاصٔز ٔا َِ ٟح َحزُ
ِاْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦ذ َص َب أَ ِ٣زُ ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٍٔ ا َِ ٟو َُ ٟس َ ٔ ٠ٟٔ

زریہ نب رحب ،سیدی نب اہرفؿ ،نیسح ،رمعف نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نب ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ڑھکا وہا
افر وبال ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس۔ الفں ہچب ریما ےہ ویکہکن زامہن اجتیلہ ںیم ےن اس یک امں ےس زان ایک اھت۔ آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایاالسؾںیم(زانےکببسبسناک)دوعیںیہنےہ۔اجتیلہےکامتؾرطےقیمتخوہت ےںیہ۔ابوتہچبایساک
ےہسجےکرھگدیپاوہاافرزاناکرےکےیلگنساسرییکزساےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،سیدینباہرفؿ،نیسح،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ہچباصبحرفاشاکےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 505

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی٣ ،١ہسی ب٣ ٩ی٤و٣ ،٪ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩ابویٌ٘وب ،حش ٩ب ٩سٌس ،حش ٩بً ٩لی ،اب ٩ابی
كاٟب ،حرضت رباح رضي اہلل تٌالی

وب ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ضس ُّٔی بِ ُِ ٣َ ٩ی ُ٤و ٕ ٪أَبُو َی ِحٌَي َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َی ٌِ ُ٘ َ
بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َِ ٣ول َی ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ًَٔ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ َِ ٩ربَا ٕح َٗا ََ ٢ز َّو َجىٔي أَصِلٔی أَ َُ َٟ ٍّ ٣ض ُِ ٥رو َّٔ ٣ی ٍّ ٓ ََو َٗ ٌِ ُت ًََِ ٠ی َضا

ٓ ََوََ ٟس ِت ُ ََُل ّ٣ا أَ ِس َو َز ِٔ ٣ثلٔی ٓ ََش َِّ ٤ی ُت ُط ًَ ِب َس اہللٔ ث ُ ََّ ٥و َٗ ٌِ ُت ًََِ ٠ی َضا ٓ ََوََ ٟس ِت ُ ََُل ّ٣ا أَ ِس َو َز ِٔ ٣ثلٔی ٓ ََش َِّ ٤ی ُت ُط ًُب َ ِی َس اہللٔ ث ُ َّ ٥كَب ٔ َن
َ
َفاكَ ََ ٨ضا بَٔ ٔ ٠شأ٧طٔ ٓ ََوََ ٟس ِت ُ ََُل ّ٣ا َٛأَُ َّ ٧ط َو َزَُ ٍْ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟو َزَُا ٔ
ت َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٟضا َ٣ا َص َذا
ََ ٟضا ُ ََُل ْْٔ ٦لصِلٔی ُروم ٔ ٌّی ُی َ٘ا ُُ َٟ ٢ط یُو َح َِّ ٨ط َ َ
ا ٪أَ ِح َشبُ ُط َٗا َِ ٣َ ٢ضس ٌّٔی َٗا َََ ٓ ٢شأ َ َُ ٟض َ٤ا َٓا ًِت َ َرَٓا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض َ٤ا أَ َتزِ َؿ َیا ٔ ٪أَ ِ ٪أَ ِٗ ٔض َي
َفٓ ٌَِ َ٨ا إلٔ َی ًُ ِث ََ ٤
َٓ َ٘اَِ ٟت َص َذا ُ ٔ ٟیو َح َِّ ٨ط َ َ
َّ
َّ
َّ
َّ
غ َوأَ ِح َشبُ ُط
بَ ِی َ٤َ ُٜ٨ا بٔ َ٘ َـا ٔ
ِْفا ٔ
ئ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َٗ ٥َ ٠ضي أَ َّ ٪ا َِ ٟوََ ٟس َ ٔ ٠ٟٔ
َٗا ََ َٓ ٢حََ ٠سصَا َو َجََ ٠س ُظ َوکَاَ٧ا ََ ُ٠٤ِ ٣وٛي ِ ٔن
ومیسنباامسلیع،دہمینبومیمؿ،دمحمنبدبعاہللنباوبوقعیب،نسحنبدعس،نسحنبیلع،انبایباطبل،رضحترابحریض
اہللاعتیلےسرفاتی ےہہک ریمےرھگفاولںےن۔رھگ یہیکاکیابدنیےس۔ریمااکنحرکدایسپ ںیمےن اسےس امجعایک وت ھج
اسیجیہاکیاکالہچبدیپاوہاسجاکںیمےن دبعاہللانؾراھک۔ںیمےنرھپاسےستبحصیکوترھپاسےکاکیڑلاکدیپاوہاوجریمی
یہرطحاکالاھتںیمےناساکانؾدیبعاہللراھک۔رھپااسیوہاہکریمےیہرھگےکاکیرفیمالغؾےناسرپاچایلسجاکانؾویخبہاھتہی
اسےساینپزابؿںیماسےسوگتفگرکات(سجوکمہںیہنےتھجمسےھت)رھپاسےکاکیڑلاکدیپاوہاوگایہکفہرگٹگاھت(ینعیاساک
رگن رفویمں یک رطح رسخ اھت) ںیم ےن اس ےس وپاھچ ہی ایک ےہ؟ (ینعی ہی سک اک ہفطن ےہ؟) فہ وبیل ہی ویخبہ اک ےہ سپ مہ ےن ہی
دقمہمرضحتامثعؿےکاسےنمشیپایک۔اوھنںےنارتعاػرکایلافراؿےسوپاھچہکایکمتاسہلصیفرپرایضوہوجروسؽیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفام ای اھت افر فہ ہلصیف ہی اھت ہک ہچب اصبح رفاش اک ےہ رفای اک ایبؿ ےہ ہک ریما امگؿ ےہ رضحت امثعؿ ےن اؿ
دفونں۔الغؾافرابدنیوک(زانیکزساںیم)وکڑےاگلےئےھت۔
رافی  :ومیس نب اامسلیع ،دہمی نب ومیمؿ ،دمحم نب دبعاہلل نب اوبوقعیب ،نسح نب دعس ،نسح نب یلع ،انب ایب اطبل ،رضحت
رابحریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امںافرابپںیمےسہچبیکرپفرشاکزایدہدقحاروکؿےہ؟

ابب  :الطؼاکایبؿ
امںافرابپںیمےسہچبیکرپفرشاکزایدہدقحاروکؿےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 506

راوی ٣ :ح٤وز ب ٩خاٟس ،سِ٠م وٟیس ،ابی ً٤زو ،اوزاعی٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو ب ٩اٌٟاؾ رضي اہلل تٌالی

َِم َح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو َی ٌِىٔي اْلِ َ ِو َزاعٔ َّی َح َّسثَىٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ُّ
اٟشُّ ٔ ٠
ائ َوح ٔ ِحزٔی َُ ٟط ح َٔو ّ
ائ َوثَ ِسِٔی َُ ٟط ٔس َ٘ ّ
ا ٪بَ ِلىٔي َُ ٟط و ٔ ًَ ّ
ائ
َج ِّسظ ٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َٗاَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪ابِىٔي َص َذا ک َ َ

َوإ ٔ َّ ٪أَبَا ُظ كَ ََّ٘ ٠ىٔي َوأَ َرا َز أَ ِ ٪یَ َِ ٨تز ٔ ًَ ُط ٔ٣ىِّي َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَِ ٧تٔ أَ َح ُّ ٙبٔطٔ َ٣ا َ ٥َِ ٟت ِٜٔ ٨هٔی

ومحمد نب اخدل ،یملس فدیل ،ایب رمعف ،افزایع ،رمعف نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک
اکیوعرتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآیئافروبیلایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسہیریمااٹیبےہ۔زامہنلمحںیم
ریما ٹیپ ااکس الغػ اھت افر زامہن راضتع ریمی اھچیت اےکس ےنیپ اک ربنت افر ریمی وگد ااکس اکھٹان۔ اب اس ےک ابپ ےن ےھجم الطؼ
ددیی افر اچاتہ ےہ ہکاس ہچب وک  ھج ےس نیھچ ےل۔ آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اس وعرت ےس رفامای وت یہ اس یک زایدہ دقحار
ےہبجکتہکوتیسکافرےساکنحہنرکے۔
رافی  :ومحمدنباخدل،یملسفدیل،ایبرمعف،افزایع،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلصریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
امںافرابپںیمےسہچبیکرپفرشاکزایدہدقحاروکؿےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 507

راوی  :حش ٩بً ٩لیً ،بساٟززا ،ٚابوًاػ ،٥اب ٩جزیخ زیاز ہ ،ہَل ٢ب ٩اسا٣ہ ،ابو٣ی٤و٧ہ ،حرضت ہَل ٢ب ٩اسا٣ہ رضي
اہلل تٌالی

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرن ٔی زٔیَا ْز ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ ٔ ٩أ ُ َسا َ ٍَ ٣أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟحَِ ٠وان ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚوأَبُو ًَ ٔ
أَبَا َِ ٣ی ُ٤وَ ٍَ َ ٧سَِِ ٠م َِ ٣ولّی ٔ ٩ِ ٣أَ ِص ٔ ١ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٍٔ ٨ر ُج َٔ ١ػ ِس َٕٗ ٚا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا أََ٧ا َجاْ ٔ ٟص َ ٍَ ٣أَبٔی ص َُزیِ َز َة َجائ َ ِت ُط ا َِ ٣زأَ ْة َٓارٔ ٔس َّی ٍْ ََ ٌَ ٣ضا

ابِ ََْ ٟ ٩ضا َٓا َّز ًَ َیا ُظ َو َٗ ِس كَ ََّ َ٘ ٠ضا َز ِو ُج َضا َٓ َ٘اَِ ٟت َیا أَبَا ص َُزیِ َز َة َو َركَ َِ ٨ت َُ ٟط بٔا َِٟٔارٔ ٔس َّی ٍٔ َز ِوظٔی یُزٔی ُس أَ َِ ٪ی ِذ َص َب بٔابِىٔي َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو
َ َٓ َحا َئ َز ِو ُج َضا َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٣َ ٢یُ َحا ُّٗىٔي ِٔی َو َٟسٔی َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو صُ َزیِ َز َة َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنٔيی َلَ أَُٗو َُ ٢ص َذا
ص َُزیِ َز َة ا ِس َتض ٔ َ٤ا ًََِ ٠یطٔ َو َركَ َََ ٟ ٩ضا ب ٔ َذَ ٔ ٟ

إ ٔ ََّل أَنيی َسُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ ٣زأَ ّة َجائ َ ِت إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا َٗاً ْٔس ً ٔ َِ ٨س ُظ َٓ َ٘اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ََّ ٪ز ِوظٔی یُزٔی ُس أَ ِ٪
َی ِذ َص َب بٔابِىٔي َو َٗ ِس َس َ٘انٔی ٔ ٩ِ ٣بٔئِز ٔأَبٔی ً ٔ ََ ٨ب ٍَ َو َٗ ِس َنٔ ٌََىٔي َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِس َتض ٔ َ٤ا ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا َ٢

َ َٓد ُِذ ب ٔ َی ٔس أَیِّض ٔ َ٤ا ٔطئ َِت َٓأ َ َخ َذ ب ٔ َی ٔس
َز ِو ُج َضا َ ٩ِ ٣یُ َحا ُّٗىٔي ِٔی َو َٟسٔی َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َذا أَبُو َک َو َص ٔذظ ٔأ ُ َُّ ٣
أ ُ ِّ٣طٔ َٓاَ ِ ٧ل َِ َ٘ ٠ت بٔطٔ
نسح نب یلع ،دبعارلزاؼ ،اوباعمص ،انب رججی زایدہ ،الہؽ نب ااسہم ،اوبومیمہن ،رضحت الہؽ نب ااسہم ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی
ےہ ہک اوبومیمہن سج اک انؾ ہملس اھت الہ دمہنی اک آزاد رکدہ الغؾ افر اچس آدیم اھت اس اک ایبؿ ےہ ہک اکی رمہبت ںیم رضحت اوبرہریہ
ریض اہلل اعتیل ےک اپس اھٹیب وہا اھت اےنت ںیم اکی افریس وعرتآیئ اس ےک اسھتاس اک اٹیب یھب اھت سج ےک ابرے ںیم ایمں ویبی
دوعدیارےھتافراسےک وشرہےناسوکالطؼدےریھک یھتاسےنافریسزابؿںیم رضحتاوبرہریہ ےسوگتفگیک ہکریماوشرہ
 ھج ےس ریمے ےٹیب وک اننیھچ اچاتہ ےہ رضحت اوبرہریہ ےن اس یک ابت نس رک اہک دفونں اس رپ رقہع ادنازیرکول ہی ابت اوھنں ےن
افریسںیماسوکاھجمسدی۔اسےکدعباساکاخفدنآایافروبال ھجےسریمےہچبےکابرےںیموکؿڑگھجاتےہ؟رضحتاوبرہریہ
ےنرفامایدخباہیابت ںیماینپ رطػےسںیہنہہکراہوہں ہکلبروسؽیلصاہللہیلعفآہل فملس ےکاپساکیوعرتآیئ۔ںیمآپ
یکسلجمںیموموجداھت۔ںیمےنانسفہہہکریہیھتریماوشرہ ھجےسریمااٹیباننیھچاچاتہےہ۔احالہکنریمااٹیب ھجوکاوبہبتعےکونکںیئ
ےس اپین ال رک الپات ےہ افر ریمی دختم رکات ےہ۔ (ینعی ںیم ےن اپؽ وپس رک ڑبا ایک) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دفونں
رقہعڈاول۔دعبںیماساکوشرہآایافروبال ھجےسریماہچبےکابرےںیموکؿڑگھجاتےہ؟وتروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنڑلےک
ےس رف امای۔ ہی ریتا ابپےہ افر ہی ریتی امںےہ اؿ ںیم ےس سج اکیج اچےہ وتاہھتڑکپ ےلسپاس ےن اینپ امں اکاہھت ڑکپایل افر فہ
اسوکےلرکیلچیئگ۔
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،اوباعمص،انبرججیزایدہ،الہؽنبااسہم،اوبومیمہن،رضحتالہؽنبااسہمریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
امںافرابپںیمےسہچبیکرپفرشاکزایدہدقحاروکؿےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 508

راوی ً :باض بً ٩بساٌٟویً ،٥بساً ،َ٠٤ٟبساٌٟزیز ب٣ ٩ح٤س ،یزیس ب ٩ہاز٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہی٧ ،٥آٍ ،ابً ٩حير ،حرضت
ًلی

یس بِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ ِ٩
َّاض بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟو ٔٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ا ٌَِ ٟب ُ
َخ َد َزیِ ُس بِ َُ ٩حارٔثَ ٍَ إلٔ َی ََ٘ َٓ ٍَ َّٜ ٣س َٔ ٦بٔابِ ٍَٔ٨
َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ٧ ٩ِ ًَ ٥آ ٔ ٍٔ بِ َٔ ًُ ٩حيِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ َ ٢
ْف أََ٧ا آ ُخ ُذ َصا أََ٧ا أَ َح ُّ ٙب ٔ َضا ابِ َِِّ ًَ ٍُ ٨م َوً ٔ ِ٨سٔی َخا َُ ٟت َضا َوإٔ٤َ َّ ٧ا ا َِ ٟدا َ ٍُ ٟأ ُ ٌَّ٘ َٓ ٦ا ًََ ٢ل ٔ ٌّی أََ٧ا أَ َح ُّ ٙب ٔ َضا ابِ َِِّ ًَ ٍُ ٨م
َح ِ٤زَ َة َٓ َ٘ا ََ ٢ج ٌِ َ ْ

اَف ُت
َوً ٔ ِ٨سٔی ابِ ََ ٍُ ٨ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وه ٔ َی أَ َح ُّ ٙب ٔ َضا َٓ َ٘ا ََ ٢زیِ ْس أََ٧ا أَ َح ُّ ٙب ٔ َضا أََ٧ا َ َ
َخ ِج ُت إَِٔ ٟی َضا َو َس َ ِ
َّ
َّ
ْف َتُٜو َُ ٍَ ٣َ ٪خا َٟت َٔضا
ُک َحسٔی ّثا َٗا ََ ٢وأَ َّ٣ا ا َِ ٟحارٔ َی ٍُ َٓأ َ ِٗ ٔضي ب ٔ َضا َ ٔ ٟح ٌِ َ ٕ
َو َٗ ٔس ُِ ٣ت ب ٔ َضا ٓ َ َ
َُخ َد أ ٨َّ ٟي ُّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
َوإٔ٤َ َّ ٧ا ا َِ ٟدا َ ٍُ ٟأ ُ ٌّ٦
ی
ابعس نب دبعامیظعل ،دبعاکلمل ،دبعازعلسی نب دمحم ،سیدی نب اہد ،دمحم نب اربامیہ ،انعف ،انب جیر ،رضحت یلع ےس رفاتی ےہ ہک زدی

نباحرہثہکمےئگوتفاہںےس رضحتزمحہ ریضاہللاعتیلیک یٹیبوکےلرکآےئ۔رفعج ےن اہکاسوک وت ںیمولں اگںیم یہ اساکزایدہ
دقحاروہںویکہکنہیریمے اچچیکیٹیب ےہافرریمےاکنح ںیماسیکاخہل یھبےہ افر اخہل وتامںوہیت ےہرضحت یلع ےن اہک ںیم
اساکزایدہدقحاروہںہیریمےاچچیکیٹیبےہافرریمےاکنحںیمروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاصزبحادیںیہافرفہیھب اس
یکزایدہدقحارںیہ۔زدیوبےلںیماساکزایدہدقحاروہںویکہکنںیمیہاسیکاخرطایگافراسوک ےلرکآایاسےکدعبآپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ رشتفی الےئ وت رفامای ڑلیک رفعج وک ےلم یگ ویکں ہک اس رطح فہ اینپ اخہل ےک اپس رےہ یگ وج امں ےک درہج
ںیموہیتےہ

ی
رافی  :ابعسنبدبعامیظعل،دبعاکلمل،دبعازعلسینبدمحم،سیدینباہد،دمحمنباربامیہ،انعف،انب جیر،رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
امںافرابپںیمےسہچبیکرپفرشاکزایدہدقحاروکؿےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 509

راوی ٣ :ح٤س بً ٩یسي ،سٔیا ٪ابوَفوہ ،حرضت ًبساٟز ح ٩٤ب ٩ابی ٟیلی رضي اہلل تٌالی

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َ َِف َو َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ب ٔ َض َذا ا َِ ٟدبَر ٔ َوَِ ٟی َص ب ٔ َت َ٤ا ٔ٣طٔ َٗا َ٢
ْف َو َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪خا ََ ٟت َضا ً ٔ َِ ٨س ُظ
َو َٗ َضي ب ٔ َضا َ ٔ ٟح ٌِ َ ٕ
دمحمنبیسیع،ایفسؿاوبرففہ،رضحتدبعارلنمحنبایبیلیلریضاہللاعتیلےسیہیدحثیرمفیےہنکیللمکمںیہنےہ۔اسںیم
ےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای۔ڑلیکرفعجےکاپسرےہیگویکہکناسےکاکنحںیماسیکاخہلےہ

رافی  :دمحمنبیسیع،ایفسؿاوبرففہ،رضحتدبعارلنمحنبایبیلیلریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
امںافرابپںیمےسہچبیکرپفرشاکزایدہدقحاروکؿےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 510

راوی ً :باز ب٣ ٩وسي ،اس٤اًی ١ب ٩جٌْف ،ارسائی ،١ابواسح ،ٙحرضت ًلی رضي اہلل تٌالی

رسائ ٔی َ ٩ِ ًَ ١أَبٔی إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙصإ ٔ ٧ئ َوص َُبي ِ َر َة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا
وسي أَ َّ ٪إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَبَّازُ بِ َُ ٣ُ ٩
ْف َح َّسثَ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ِ َ
َخ ِج َ٨ا َٔ ٍَ َّٜ٣َ ٩ِ ٣تب ٔ ٌَت ِ َ٨ا ب ٔ ُِ ٨ت َح ِ٤زَ َة تُ َ٨ازٔی یَا ًَ ُّ ٥یَا ًَ َُّٓ ٥ت َ َ٨ا َوََ ٟضا ًَل ٔ ٌّی َٓأ َ َخ َذ ب ٔ َی ٔس َصا َو َٗا َ ٢زُو َٔ َ ٧ب ٔ َِ ٨ت ًَ َِّ َٓ َٔ ٤ح َِ ٠َ ٤ت َضا
ََ
ْف ابِ َِِّ ًَ ٍُ ٨م َو َخا َٟت َُضا َت ِحًٔي َٓ َ٘ َضي ب ٔ َضا أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠دا َٟت َٔضا َو َٗا َ ٢ا َِ ٟدا ٍَُ ٟ
َٓ َ٘ َّؽ ا َِ ٟدب َ َر َٗا ََ ٢و َٗا ََ ٢ج ٌِ َ ْ
ب ٔ َ٨ِ ٤ز ٔ َ ٍٟٔاْلِ ُ ِّ٦

ابعد نب ومیس،اامسلیع نبرفعج،ارسالیئ،اوبااحسؼ  ،رضحت یلعریضاہللاعتیل ےسرفاتیےہہک بج مہ ہکمےنلچےگل وت زمحہیک
یٹیبامہرےےھچیپآیئافراکپرےنیگلاچچاچچسپرضحتیلعےناسوکااھٹایلافراہھتڑکپرکرضحتافہمطریضاہللاعتیلہنعوکددیایافر
اہکولاھبنسولاینپاچچیکیٹیبوکسپرضحتافہمطےناسوک اےنپاسھتےلایلاسےکدعب یہیہصقایبؿایک۔رفعجےن اہک۔ہیریمے
اچچیکیٹیبےہافراسیکاخہلریمےاکنحںیمےہسپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناخہلےکقحںیمہلصیفدایافررفامایاخہلامںیک
رطحےہ
رافی  :ابعدنبومیس،اامسلیعنبرفعج،ارسالیئ،اوباقحس،رضحتیلعریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہقلطمیکدعتاکایبؿ
ابب  :الطؼاکایبؿ
ہقلطمیکدعتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 511

راوی  :س٠مَي ٪بً ٩بساٟح٤یس ،یحٌي ب ٩ػاٟح ،اسٌ٤ی ١بً ٩یاغ٤ً ،زو ب٣ ٩ہاجز ،حرضت اس٤اء ب٨ت یزیس ب ٩اٟش٩ٜ
اَلنؼاریہ

غ َح َّسثَىٔي ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٣ُ ٩ضا ٔجز ٕ
 ١بِ َُّ ًَ ٩یا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس ا َِ ٟب ِض َزان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
یس بِ َّٔ ٩
اٟش َ ٩ٔ ٜاْلِ َ ِن َؼارٔیٍَّٔ أََ َّ ٧ضا ك ُ ِِّ َ٘ ٠ت ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَ ٥َِ ٟی٩ِ ُٜ
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ یَز ٔ َ
َ ٤ُِ ٠ٟٔل ََّّٔ ً ٍٔ َ٘ ٠س ْة َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١ح ٔي َن ك ُ ِِّ َ٘ ٠ت أَ ِس َ٤ا ُئ بٔا َِّٔ ٌٟسة ٔ٠َّ ٔ ٟل ََل َََٔٓ ٚاِ َ ٧ت أَ َّو َ ٩ِ ٣َ ٢أُِ٧زَِٔ ٟت ٓ َٔیضا ا َِّٔ ٌٟسةُ َ ٤ُِ ٠ٟٔل ََّ٘ ٠ا ٔ
ت

امیلسؿ نب دبعادیمحل،ییحی نب اصحل ،اامسلیع نب ایعش ،رمعف نب اہمرج ،رضحت اامسء تنب سیدی نب انکسل االاصنرہی ےسرفاتیےہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم اؿ وک الطؼ وہیئ اس زامہن ںیم ہقلطم یک دعت ںیہن وہیت یھت بج اامسء وک الطؼ
وہیئوتالطؼیکدعتاکمکحانزؽوہاسپاامسءفہیلہپوعرتںیہنجےکہصقںیمہقلطموعروتںیکدعتاکمکحانزؽوہا
رافی  :امیلسؿنبدبعادیمحل،ییحینباصحل،الیعمسنبایعش،رمعفنباہمرج،رضحتاامسءتنبسیدینبانکسلاالاصنرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہقلطموعروتںیکدعتںیماانثتسءےکااکحامت
ابب  :الطؼاکایبؿ
ہقلطموعروتںیکدعتںیماانثتسءےکااکحامت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 512

راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤سً ،لی ب ٩حشين ،یزیسً ،رک٣ہ ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض

ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َح َّسثَىٔي ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح َشي ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس اِ ٨َّ ٟحو ٔ ِّی ًَ ِٔ ِ ً ٩
ات یَت َ َر َّب ِؼ َ ٩بٔأ َ ِن ُٔ ٔشضٔ َّ٩ثَ ََلثَ ٍَ ُرقو ٕئ َو َٗا ََ ٢و َّ
یف ٔ ٩ِ ٣ن َٔشائٔ ٥ِ ُٜإ ٔ ِِ ٪ار َتبِت ُِ٥
ض َٗا ََ ٢وا َِ ٤ُ ٟل َُّ َ٘ ٠
اَٟلئٔی یَئ ٔ ِش َ ٩ِ ٣ٔ ٩ا ِٔ ٤َ ٟح ٔ
ًَبَّا ٕ
ُ
َ َو َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥كَ َِّ٘ ٠ت ُُ٤وصُِ َٗ ٩ِ ٣ٔ َّ٩ب ٔ ١أَ َِ ٪ت َُّ ٤شوصُ٤ََ ٓ َّ٩ا َلَِ ٠ًَ ٥ِ ُٜیضَّٔٔ ً ٩ِ ٣ٔ َّ٩سة ٕ
ٌَٓ َّٔستُ ُض َّ٩ثَ ََلثَ ٍُ أَ ِط ُضز ٕ َٓٔ ُ٨ش َذ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
َت ٌِ َت ُّسوَ َ ٧ضا

ادمحنبدمحم،یلعنبنیسح،سیدی،رکعہم،رضحتدبعاہللنب ابعسےسرفاتیےہہکاہللاعتیلےنرفامایہقلطموعرںیتاےنپآپ وک
(دفرسےاکنحےس)نیت رقؤ(نیتضیحاینیترہط)کترفےکرںیھکرھپہیمکح انزؽوہاوجوعرںیتضیحےسامویسوہیکچوہں
اؿیکدعت نیتامہ ےہاس ںیمرھپزمدی اانثتسءوہا افررفامایارگمتاؿوکوھچےن ےسلبق(امجع ےسلبق)الطؼددیفوتاؿ رپ وکیئ
دعتںیہنےہ
رافی  :ادمحنبدمحم،یلعنبنیسح،سیدی،رکعہم،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الطؼےسروجعرکےناکایبؿ
ابب  :الطؼاکایبؿ
الطؼےسروجعرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 513

راوی  :سہ ١ب٣ ٩ح٤س ب ٩زبير ،یحٌي ب ٩زُکیا ،اب ٩ابی زائس ،ػاٟح ب ٩ػاٟح ،س٤٠ہ بٛ ٩ہی ،١سٌیس ب ٩جبير ،اب٩
ًباض ،حرضت ً٤ز

ُکیَّا بِ ٔ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة ًَ َِ ٩ػأ ٟحٔ بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ َِ ٩س ٍَ ٤ََ ٠بِ ٔ٩
رک ُّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩ز َ ٔ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔا ِِ ٌَ ٟش َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َس ِض ُ
ض ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠كَ ََّ َٙ ٠حٔ َِؼ ٍَ ث ُ ََّ ٥را َج ٌَ َضا
َُ ٛض ِی َٕ ٩ِ ًَ ١سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

لہسنبدمحمنبزج ،،ییحینبزرکای،انبایبزادئ،اصحلنباصحل،ہملسنبکہبل،دیعسنبریبج،انبابعس،رضحترمعےسرفاتی

ےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتہصفحوکالطؼددییافررھپالطؼےکدعباسےسروجعرفامایل
رافی  :لہسنبدمحمنبزج ،،ییحینبزرکای،انبایبزادئ،اصحلنباصحل،ہملسنبکہبل،دیعسنبریبج،انبابعس،رضحترمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسوعرتےکہقفناکایبؿسجوکالطؼالبتبہدییئگ
ابب  :الطؼاکایبؿ
اسوعرتےکہقفناکایبؿسجوکالطؼالبتبہدییئگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 514

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،اً ،َٟبساہلل ب ٩یزیس ،اسوز ب ٩سٔیا ،٪ابی س٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ٓاك٤ہ بٗ ٩یص

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َس ٍَ ٤ََ ٠بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََٓ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤اك ٍََٔ ٤
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اِ ًَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟبسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
یس َِ ٣ول َی اْلِ َ ِس َوز ٔ بِ ُٔ ٩سٔ َِی َ
ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِی ٕص أَ َّ ٪أَبَا ًَ ِ٤زٔو بِ ََ ٩حٔ ِٕؽ كَ ََّ َ٘ ٠ضا ا ِٟب َ َّت ٍَ َوص َُو َُائ ْٔب َٓأ َ ِر َس َ ١إَِٔ ٟی َضا َؤٛی َُ ٠ط بٔظَ ٌٔير ٕ َٓ َت َش َّد َل ِت ُط َٓ َ٘ا ََ ٢واہللٔ َ٣ا ََٔ ٟ
َّ
َّ
َ َُ ٟط َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا َِ ٟی َص َِ ٠ًَ ََٔ ٟیطٔ َن َٔ َ٘ ٍْ َوأَ ََ ٣ز َصا أَ ِ٪
ُک ِت ذََ ٔ ٟ
ًَ َِ ٠ی َ٨ا َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ َٓ َحائ َ ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
َش ٕ
َ ا َِ ٣زأَ ْة َی ِِظَ ا َصا أَ ِػ َحابٔی ا ًِ َت ِّسی ِٔی بَ ِیتٔ ابِ ٔ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُوَّ٧ٔ َّٓ ٕ ٦طُ َر ُج ْ ١أَ ًِ َِم
َت ٌِ َت َّس ِٔی بَ ِیتٔ أ ُ ِّٔ َ ٦
یَ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ت ٔ َِ ٠

اَ ٪وأَبَا َج ِض َٕ ٥خ َل َبانٔی َٓ َ٘ا َ٢
َُک ُت َُ ٟط أَ ٌََّ ٣ُ ٪اؤیَ ٍَ بِ َ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
َت َـٌٔي َن ث َٔیابَ َٔ َوإٔذَا َح َِ٠٠تٔ َٓآذٔٔ٧یىٔي َٗاَِ ٟت َٓ َ٤َّ ٠ا َح َُِ ٠٠ت ذ َ ِ
وک ََل َ٣ا ََٟ ٢طُ أٜ ِ ٧هٔی
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ٣ا أَبُو َج ِض َََٕ ٓ ٥ل َی َـ ٍُ ًَ َؼا ُظ ًَ ًَِ ٩اتٔ٘ٔطٔ َوأَ َّ٣ا ٌَُ ٣او ٔ َی ٍُ ٓ َُؼ ٌِْ ُ٠

َرکصِ ُتطُ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أٜ ِ ٧هٔی أ ُ َسا َ ٍَ ٣بِ ََ ٩زیِ ٕس َٓ َِ َٜ ٨ح ُتطُ َٓ َح ٌَ َ ١اہللُ َت ٌَال َی ٓ ٔیطٔ َخي ِ ّرا َٛثٔي ّرا َواُِت ََب ِل ُت بٔطٔ
أ ُ َسا َ ٍَ ٣بِ ََ ٩زیِ ٕس َٗاَِ ٟت ٓ َ ٔ

یبنعق ،امکل،دبعاہللنبسیدی،اوسدنبایفسؿ،ایبہملسنب دبعارلنمح،رضحتافہمطنب سیقےسرفاتیےہہکاوبرمعفنبصفح
ےن اؿ وک الطؼ البتبہ دی اس احؽ ںیم ہک فہ وموجد ںیہن ےھت (رفس ںیم ےھت فںیہ ےس الطؼ دی) افر افہمط نب سیق ےک اپس اےنپ
فلیکوکھچکوجدےرکاجیھبفہہیوھتڑےےسوجدھکیرکفلیکرپانراضوہںیئفلیکےناہکدخباامہرےےیلآپوکھچکدانیرضفری
ہناھتافہمطنبسیقروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآںیئافرہیہصقایبؿایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسےک
ذہمریتاہقفنںیہنےہزینرفامایرشکیےکرھگںیمدعتسگاررھپرفامایںیہناسےکاپسںیہنویکہکناسےکاپسامہرےااحصب
اجےترےتہںیہ(فاہںدتق وہیگ)ہکلبانباؾ وتکمؾےکرھگ ںیمدعتسگارویکہکن فہ انانیبصخشےہ وتڑپکے ااترےیگوترپدہ یک
رضفرتںیہنوہیگبجریتیدعتوپریوہاجےئوتےھجماالطعرکانافہمطنبسیق یتہںیہہکبجریمیدعتوپریوہیئگوتںیم
ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ذرک ایک ہک ریمے اپس اعمفہی نب ایفسؿ افر اوب مہ اک اغیپؾ اکنح اچنہپ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای اوب مہ وت اےنپ دنکےھ ےس الیھٹ ااترات یہ ںیہن ےہ(ینعی فہ وعروتں وک امرات ےہ) افراعمفہی اندار سلفم ےہ اس ےک
اپسھچکامؽںیہنےہوتااسہمنبزدیےساکنحرکےلفہوبںیلےھجمفہدنسپ ںیہنےہ(ویکہکنفہآزادرکدہالغؾےھتافرایسہرگنےک
ےھت)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایااسہمنبزدیےساکنحرکےلسپںیمےناںیہنےساکنحرکایلافراہللاعتیلےنااسہم
ںیمریمےےیلریخرفامیئافروعرںیت ھجرپرکشرکےنںیگل۔
رافی  :یبنعق،امکل،دبعاہللنبسیدی،اوسدنبایفسؿ،ایبہملسنبدبعارلنمح،رضحتافہمطنبسیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اسوعرتےکہقفناکایبؿسجوکالطؼالبتبہدییئگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 515

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ابا ٪ب ٩یزیس ،یحٌي بٛ ٩ثير ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗیص

ار َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩أَبٔی َٛثٔير ٕ َح َّسثَىٔي أَبُو َس ٍَ ٤ََ ٠بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبَا ُ ٪بِ َُ ٩یز ٔ َ
یس ا َِّ ٌَ ٟل ُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ا ٚا َِ ٟحس َ
أَ ََّٓ ٪اك َٔ ٍَ ٤ب ٔ َِ ٨ت َٗ ِی ٕص َح َّسث َ ِت ُط أَ َّ ٪أَبَا َحٔ ِٔؽ بِ َ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ كَ ََّ َ٘ ٠ضا ثَ ََلثّا َو َس َ
ٔیث ٓ ٔیطٔ َوأَ ََّ ٪خاَ ٔ ٟس بِ َ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َو َن َ ّْفا

ٔ ٩ِ ٣بَىٔي َِ ٣دزُوٕ ٦أَ َت ِوا أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا َیا ٔ َ ٧ي َّي اہللٔ إ ٔ َّ ٪أَبَا َحٔ ِٔؽ بِ َ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔك َ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َت ُط ث َ ََلثّا َوإُٔ َّ ٧ط َت َز َک
ٔیث َو َحس ُ
ا ٚا َِ ٟحس َ
ََ ٟضا َن َٔ َ٘ ٍّ َی ٔشي َر ّة َٓ َ٘ا َََ ٢ل َن َٔ َ٘ ٍَ ََ ٟضا َو َس َ
ٔیث َ٣ا َٕ ٔ ٟأَ َت ُّ٥
ومیس نب اامسلیع ،اابؿ نب سیدی ،ییحی نب ،ریث ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت افہمط تنب سیق ےس رفاتی ےہ ہک اوبصفح نب
ریغمہےناؿوکنیتالطںیقدںیرھپرافیےنیہیدحثیایبؿیکافراہکہکاخدلنبفدیلافردنچدفرسےولگ یبنیلصاہللہیلعفآہل
فملس یک دختم ںیم احرضوہےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہللیلص اہللہیلعفآہلفملساوبہصفحےناینپویبی وک نیت الطںیقدی ںیہ افر
اس ےک ےیل تہب مک ہطقن (رخچ) وھچڑا ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ےک فاےطس ہقفن ںیہن ےہ رافی ےن آےگ
دحثیایبؿیکاوبداؤدےتہکںیہہکامکلیکدحثیامتےہ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،اابؿنبسیدی،ییحینب،ریث،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتافہمطتنبسیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اسوعرتےکہقفناکایبؿسجوکالطؼالبتبہدییئگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 516

راوی ٣ :ح٤وز ب ٩خاٟس ،وٟیس ،ابوً٤زو ،یحٌي  ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗیص

َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ِ٤ز ٕو ًَ َِ ٩ی ِحٌَي َح َّسثَىٔي أَبُو َسَ ٍَ ٤ََ ٠ح َّسثَ ِتىٔي َٓاك َٔ ٍُ ٤ب ٔ ُِ ٨ت َٗ ِی ٕص أَ َّ ٪أَبَا
ا ٚا َِ ٟحس َ
ًَ ِ٤زٔو بِ ََ ٩حٔ ِٕؽ ا ِِ ٤َ ٟدزُوم ٔ َّی ك َ ََّ َ٘ ٠ضا ثَ ََلثّا َو َس َ
ٔیث َو َخب َ َر َخأ ٔ ٟس بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َٗاَ٘ َٓ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

َِ ٟی َش ِت ََ ٟضا َن َٔ َ٘ ٍْ َو ََل َِ ٣شَٗ ٩ْ َٜا َٔ ٓ ٢یطٔ َوأَ ِر َس َ ١إَِٔ ٟی َضا أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََِ ٪ل َت ِشبٔ٘ٔیىٔي ب ٔ َٔ ِٔ ٨ش َٔ

ومحمد نب اخدل ،فدیل ،اوبرمعف ،ییحی ،اوبہملس ،رضحت افہمط تنب سیق ےس رفاتی ےہ ہک اوبرمعف نب صفح زخمفیم ےن اؿ وک نیت
الطںیق دںی رھپ یہی دحثی ایبؿیک وج افرپ ذموکر وہ یکچ ےہ افر اخدل نب فدیل اک ہصق ذرک ایک افر اہکہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
رفامای اس ےک ےیل ہن ہقفن ےہ افر ہن اکھٹہن افر روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن افہمط ےس الہک اجیھب ہک  ھج ےس وپےھچ ریغب دفرسا
اکنحہنرکان۔
رافی  :ومحمدنباخدل،فدیل،اوبرمعف،ییحی،اوبہملس،رضحتافہمطتنبسیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ

اسوعرتےکہقفناکایبؿسجوکالطؼالبتبہدییئگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 517

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب ٩جٌْف٣ ،ح٤س ب٤ً ٩ز ،یحٌي ابوس٤٠ہٓ ،اك٤ہ ب٨ت ٗیص

ْف ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی َسَٓ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠اكٔ َ ٍَ ٤ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِی ٕص َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َ٤اً ٔی َ ١بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
ً ٔ َِ ٨س َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔي َِ ٣دزُوََ ٓ ٕ ٦ل ََّ٘ ٠ىٔي ا ِٟب َ َّت ٍَ ث ُ ََّ ٥س َ
اِ َ ٧ ٚح َو َحسٔیثٔ َ٣اَٗ َٕ ٔ ٟا َٔ ٓ ٢یطٔ َو ََل ُت َٔوِّت ٔیىٔي ب ٔ َٔ ِٔ ٨ش َٔ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز

َ َر َوا ُظ َّ
رک بِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ِض ٔ ٥ک ُ ُُّ ٠ض َِٓ ٩ِ ًَ ٥اك َٔ ٍَ ٤ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِی ٕص
اٟظ ٌِ ٔي ُّي َوا َِ ٟبه ٔ ُّی َو ًَ َلائْ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔٔ ًَ ٩
اػ َٕ ٥وأَبُو بَ ِ ٔ
َو ََ ٛذَ ٔ ٟ

أَ ََّ ٪ز ِو َج َضا كَ ََّ َ٘ ٠ضا ثَ ََلثّا

ہبیتقنبدیعس،دمحمنبرفعج،دمحمنبرمع،ییحیاوبہملس،افہمطتنبسیقےسرفاتیےہہکںیمینبزخمفؾےکاکیصخشےکاکنحںیم
یھتاسےنےھجمالبتبہدی(ینعیاسںیمالطؼہثاثاکںیہنہکلبالطؼالبتبہاکذرکےہ)رافیےنرھپدحثیامکلیکامدننرفاتیایک
اس ںیم ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  ھج ےس وپےھچ ریغب دفرسا اکنح ہن رکان اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس رفاتی وک
یبعشیہب افراطعءےندنسبدبعارلنمحنباعمصافراوبرکبنب مہرفاتیایکےہافربسیہےنافہمطتنبسیقےسرفاتیایکہکاؿ
ےکوشرہےناؿوکنیتالطؼہثاثدییھت(ہنہکالطؼالبتبہ)
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دمحمنبرفعج،دمحمنبرمع،ییحیاوبہملس،افہمطتنبسیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اسوعرتےکہقفناکایبؿسجوکالطؼالبتبہدییئگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 518

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا ،٪س٤٠ہ بٛ ٩ہہ ،١طٌييٓ ،اك٤ہ ب٨ت ٗیص

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َس ٍُ ٤َ٠بِ َُ ُٛ ٩ض ِی َّٕ ٩ِ ًَ ١
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ َِٓ ٩اك َٔ ٍَ ٤ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِی ٕص أَ ََّ ٪ز ِو َج َضا كَ ََّ َ٘ ٠ضا
َ

ثَ ََلثّا ََٓ ٥َِ ٠ی ِح ٌَ ََِ ٟ ١ضا أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ن َٔ َ٘ ٍّ َو ََل ُسِٜى َي

دمحمنب،ریث،ایفسؿ،ہملسنب کہہل ،یبعش،افہمطتنبسیق ےسرفاتیےہہکاؿےک وشرہےناؿوکنیتالطؼ دیافریبنیلصاہلل

ہیلعفآہلفملسےناؿےکےیلہنہقفنرقاردایافرہنینکس۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،ہملسنبکہہل،یبعش،افہمطتنبسیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اسوعرتےکہقفناکایبؿسجوکالطؼالبتبہدییئگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 519

راوی  :یزیس ب ٩خاٟسٟ ،یث ً٘ی ،١اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ ٓاك٤ہ ،ب٨ت ٗیص

َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس اٟزَّ ِ٣لٔی َح َّسثَ َ٨ا َّ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَٓ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠اك َٔ ٍَ ٤ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِی ٕص أََ َّ ٧ضا
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ُّ

آَخ ثَ ََل ٔث َت ِلٔ٠ی َ٘ا ٕ
ت َٓزَ ًَ َِ ٤ت أََ َّ ٧ضا َجائ َ ِت
أَ ِخب َ َر ِت ُط أََ َّ ٧ضا کَاِ َ ٧ت ً ٔ َِ ٨س أَبٔی َحٔ ِٔؽ بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ َوأَ َّ ٪أَبَا َحٔ ِٔؽ بِ َ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔك َ ََّ َ٘ ٠ضا ٔ َ
َخو ٔج َضا ٔ ٩ِ ٣بَ ِیت َٔضا َٓأ َ ََ ٣زصَا أَ َِ ٪ت َِ ٨ت٘ ٔ َ ١إلٔ َی ابِ ٔ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُو ٕ ٦اْلِ َ ًِ َِم َٓأبََی
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِس َت ِٔت َ ِت ُط ِٔی ُ ُ
َخو ٔد ا َِ ٤ُ ٟل َّ ٩ِ ٣ٔ ٍٔ َ٘ ٠بَ ِیت َٔضا َٗا ََ ِ ُ ٢
َِ ٣ز َوا ُ ٪أَ ِ ٪ی َُؼ ِّس ََ ٚحس َ
رک ِت ًَائٔظَ ٍُ َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا ًَل َی َٓاك ٍََٔ ٤
ٔیث َٓاك َِٔٔ ٍَ ٤ی ُ ُ
رع َوةُ َوأَ َ ِ ٧
اَ ٪وابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َو ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩أَبٔی َح ِ٤زَ َة ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَبُو
ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِی ٕص َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
َ َر َوا ُظ َػاُ ٔ ٟح بِ ُِ َٛ ٩ی َش َ
اس ُ ٥أَبٔی َح ِ٤زَ َة زٔی َْ ٨ار َوص َُو َِ ٣ول َی زٔیَاز ٕ
َزا ُوز َو ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩أَبٔی َح ِ٤زَ َة َو ِ
سیدی نب اخدل ،ثیل ،لیق ،انب اہشب ،اوبہملس افہمط ،تنب سیق ےس رفاتی ےہ ہک فہ اوبصفح نب ریغمہ ےک اکنح ںیم ںیھت
اوبصفحےناؿوکنیتںیمےسآرخیالطؼدیافہمطروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسںیئافراؿےسرھگےسابرہےنلکن
ےکقلعتم درایتف ایکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایانانیبانباؾوتکمؾےک رھگ لقتنموہ اج بج ہیدحثی رمفاؿ نبمکح ےک
اسےنم ایبؿ یک یئگ وت رمفاؿ ےن رھگ ےس ابرہ ےنلکن ےک قلعتم افہمط یک دحثی یک یدصقی رکےن ےس ااکنر رک دای رعفہ ےن اہک رضحت
اعہشئےنافہمطیکابتاکااکنر ایکاوبداؤدےتہکںیہہکاصحل نباسیکؿانب رجبا افر بیعشنبایبزمحہ ےنیھب ایسرطحرفاتی ایک
ےہ افر بس ےن زرہی ےس رفاتی ایک ےہ اوبداؤد ےن اہک بیعش نب ایب زمحہ افر اوبزمحہ اک انؾ دانیر ےہ وج ہک زاید اک آزاد رکدہ الغؾ
ےہ۔
رافی  :سیدینباخدل،ثیل،لیق،انباہشب،اوبہملسافہمط،تنبسیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اسوعرتےکہقفناکایبؿسجوکالطؼالبتبہدییئگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 520

راوی ٣ :د٠س ب ٩خاٟسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،حرضت ًبیس اہلل

َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣د َُ ٠س بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ َٗا َ ٢أَ ِر َس َِ ٣َ ١ز َوا ُ ٪إلٔ َی َٓاك َََٔ ٓ ٍَ ٤شأَََ ٟضا
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٣ز ًَل ٔ َّی بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َی ٌِىٔي ًَل َی َب ٌِ ٔف ا َِ ٟی َ٩ٔ ٤
َٓأ َ ِخب َ َر ِت ُط أََ َّ ٧ضا کَاِ َ ٧ت ً ٔ َِ ٨س أَبٔی َحٔ ِٕؽ َوک َ َ
َُخ َد َُ ٌَ ٣ط َز ِو ُج َضا ٓ ََب ٌَ َث إَِٔ ٟی َضا ب ٔ َت ِلٔ٠ی َ٘ ٍٕ کَاِ َ ٧ت َب٘ ٔ َی ِت ََ ٟضا َوأَ ََ ٣ز ًَی َ
یٌ ٍَ َوا َِ ٟحار َٔث بِ َ ٩صٔظَ ا ٕ ٦أَ ِ ٪یُ َِ٘ ٔٔ ٨ا
َّاغ بِ َ ٩أَبٔی َرب ٔ َ
ٓ ََ
وَ ٪حا َّٔ ٣ل َٓأ َ َت ِت أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢لَ َن َٔ َ٘ ٍَ  ََٔ ٟإ ٔ ََّل أَ َِ ٪تُٜونٔی
ًََِ ٠ی َضا َٓ َ٘ َاَل َواہللٔ َ٣ا ََ ٟضا َن َٔ َ٘ ٍْ إ ٔ ََّل أَ َِ ٪تَ ُٜ
ا ٪أَ ًِ َِم َت َـ ٍُ
َحا َّٔ ٣ل َوا ِس َتأ ِ َذِ َ ٧تطُ ِٔی ٔاَلِ٧ت ٔ َ٘ا َٔٓ ٢أَذ ٔ َََ ٟ ٪ضا َٓ َ٘اَِ ٟت أَیِ َ ٩أََ ِ ٧ت٘ ٔ ُ
 ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٨ِ ٔ ً ٢س ابِ ٔ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُوَ ٕ ٦وک َ َ
َ
ث ٔیابَ َضا ً ٔ َِ ٨س ُظ َو ََل یُ ِب ْٔص َصا ََٓ ٥َِ ٠تزَ ِ ٢صُ ََّ َ ٨
َّ
َّ ُ
یؼ ٍُ
َف َج ٍَ َٗب ٔ َ
َ
ُ
اک َحًي ََ ٣ـ ِت ً َّٔستُ َضا َٓأَ َٜ ِ ٧ح َضا أ ٨َّ ٟي ُّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أ َسا ََ َ ٍَ ٣
ِ
َ َٓ َ٘ا َِ ٣َ ٢ز َوا َُ ٥َِ ٟ ٪ن ِش ََ ٍِ ٤ص َذا ا َِ ٟحس َ
اض
آَ ٪أ َ ِخب َ َر ُظ ب ٔ َذَ ٔ ٟ
إلٔ َی َِ ٣ز َو َ
ٔیث إ ٔ ََّل ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٣زأَة ٕ ٓ ََش َ٨أ ُخ ُذ بٔا ِِٔ ٌٟؼ ََّ ٍٔ ٤أًٟي َو َج ِسَ٧ا اَ ٨َّ ٟ
اب اہللٔ َٗا َ ٢اہللُ َت ٌَال َی ٓ ََل ُِّ٘ ٠وصَُّٔ ٌٟٔ َّ٩ست ٔضَٔ َّ٩حًَّي ََل َت ِسرٔی ١َّ ٌََ ٟ
ًََِ ٠ی َضا َٓ َ٘اَِ ٟت َٓاك َٔ ٍُ ٤ح ٔي َن بَ ََ َِ ٠ضا ذََ ٔ ٟ
َ بَ ِیىٔي َوبَ ِی ََ ٔ ٛ ٥ِ ُٜ٨ت ُ
َ أَ ِّ ٣زا َٗاَِ ٟت َٓأ َ ُّی أَ ِ٣ز ٕیُ ِحس ُٔث َب ٌِ َس َّ
اٟث ََل ٔ
َ َر َوا ُظ یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َوأَ َّ٣ا
ث َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
اہللَ یُ ِحس ُٔث َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ

ٔیث ًُب َ ِیسٔ اہللٔ ب ٔ ٌَِ ٤ى َي َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َو َحس َ
َف َوی ا َِ ٟحسٔی َثي ِ ٔن َجٔ٤ی ٌّا َحس َ
ٔیث أَبٔی َس ٍَ ٤ََ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ى َي ًُ َ٘ ِی َٕ ١و َر َوا ُظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
اٟزُّبَ ِیس ُّٔی َ َ
َ
یؼ ٍُ إلٔ َی
َف َج ٍَ َٗب ٔ َ
إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙاٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ََّٗ ٪ب ٔ َ
یؼ ٍَ بِ َ ٩ذُ َؤیِبٕ َح َّسثطُ ب ٔ ٌَِ ٤ىّي َز ًََّ ٢ل َی َخبَر ًُٔب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ح ٔي َن َٗا ََ َ ٢
َ
آَ ٪أ َ ِخب َ َر ُظ ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َِ ٣ز َو َ
دلخم نب اخدل ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رضحت دیبع اہلل ےس رفاتی ےہ ہک رمفاؿ ےن افہمط تنب سیق ےک اپس ہصیبق وک دحثی
درایتفرکےنےکےیلاجیھبافہمطےناہکہکںیماوبصفحےکاکنحںیمیھتافریبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیلعانبایباطبلوک
نمی اک اریم انب رک اجیھب وت اؿ ےک اسھت ریما وشرہ یھب ایگ افر فںیہ ےس اس ےن  ھج وک نیت الطوقں ںیم ےس اکی وج ابیق رہ یئگ یھت الہک
یجیھبافرایعشنبرہعیبافراحرثنباشہؾوکریمےےیلہقفناکمکحایکوتفہدفونںوبےلدخبااسےکےیلہقفنںیہنےہاالہیہک
فہ احہلم وہیت ہی نس رک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس یئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض احؽ یک آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایریتےےیلہقفنںیہنےہرگمہیہکوتاحہلموہیتسپںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےساےنپوشرہاکرھگ
وھچڑےن یک ااجزت اچیہ افر آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن ااجزت ددیی ںیم ےن وپاھچ اب ںیم اہکں روہں؟ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایانباؾوتکمؾہکاپسرہانباؾوتکمؾانانیبےھتافہمطاسیکوموجدیگںیمڑپکےااتریتافرفہاسوکہندھکیاپےت
سپافہمطفںیہرںیہاہیںکتہکدعتوپریوہیئگ دعتےکدعبیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿاکاکنحااسہمنبزدیےسرکدای
بجہصیبقےنرمفاؿےکاپسفاسپ اجرکہیاحؽایبؿایک وترمفاؿےن اہکمہےنہیدحثیرصػاکیوعرتےس ینسےہافرمہ

ضحماسدحثییکانبرپاسرطہقیوکہنوھچڑںیےگسجرپابکتولگلمع ریپاںیہاوبداؤدےتہکںیہہکاسدحثیوکویسنےن
زرہیےسایسرطحرفاتیایکےہنکیلزدیبیےندفونںرفاںیتئ،لیقیکرطحرفاتییکںیہافردمحمنبااحسؼ ےندنسبزرہی
رفاتی رکےت وہےئ اہکہک ہصیبق نب ذفبی ےن دیبع اہلل نب دبعاہللیکرطح رفاتی ایک ےہ ہصیبق رمفاؿ ےک اپس فاسپ ایگ افر اس
فاہعقیکربخدی۔
رافی  :دلخمنباخدل،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رضحتدیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افہمطتنبسیقیکرتددی
ابب  :الطؼاکایبؿ
افہمطتنبسیقیکرتددی

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :نْص بً ٩لی ،ابواح٤س٤ً ،ار ب ٩زری ،ٙحرضت ابواسحاٚ

ار بِ ُُ ٩ر َزیِ ٕ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ِٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ا َِ ٟحا ٔ ٍَ ٣َ ٍٔ ٣اْلِ َ ِس َوز ٔ
ْص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو أَ ِح ََ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ًَ َُّ ٤
َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ

اب َر ِّب َ٨ا َو ُس ََّ٧ ٍَ ٨ب ٔ ِّی َ٨ا َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َٓ َ٘ا َ ٢أَ َت ِت َٓاك َٔ ٍُ ٤ب ٔ ُِ ٨ت َٗ ِی ٕص ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٣َ ٢ا ُ٨َّ ٛا َ ٨َ ٔ ٟس ََ َ ٔ ٛت َ

َ أَ َِ ٦لَ
َو َس َِّ َ٘ ٔ ٟ ٥َ ٠و ٔ ٢ا َِ ٣زأَة ٕ ََل ِ َ ٧سرٔی أَ َحٔٔوَ ِت ذََ ٔ ٟ

رصننبیلع،اوبادمح،امعرنبزرقی،رضحتاوبااحسؼےسرفاتیےہہکںیمرضحتاوسدےکاسھتاجعمدجسمںیماھٹیبوہااھتاںوہں
ےن ایبؿ ایک ہک افہمط تنب سیق رضحت رمع افرفؼ ےک اپس آیئ (افر اانپ فاہعق ایبؿ ایک) رضحت رمع افرفؼ ےن رفامای مہ اکی وعرت
ےک ایبؿ رپ اہلل یک اتکب افر  تن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رتک ںیہن رکںی ےگ ہتپ ںیہن اس وک کیھٹ ےس اید یھب راہ ای
ںیہن۔
رافی  :رصننبیلع،اوبادمح،امعرنبزرقی،رضحتاوبااحسؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
افہمطتنبسیقیکرتددی

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :س٠مَي ٪ب ٩زاؤز ،اب ٩وہبً ،بساٟزح ،٩٤اب ٩ابی ز٧از ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت رعوہ

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َِ َ٘ َٟ ٢س
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

َ ًَائٔظَ ٍُ َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َط َّس ا ِِ ٌَ ٟی ٔب َی ٌِىٔي َحس َ
ٔیث َٓاك َٔ ٍَ ٤ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِی ٕص َو َٗاَِ ٟت إ ٔ ََّٓ ٪اك َٔ ٍَ ٤کَاِ َ ٧ت ِٔی َََ٣ا ٕ٪
ًَابَ ِت ذََ ٔ ٟ
َ َر َّخ َؽ ََ ٟضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
یٕ ًَل َی َ٧اح ٔ َیت َٔضا ََٓ ٔ ٠ذَ ٔ ٟ
َو ِح ٕع َٓد ٔ َ

امیلسؿ نب داؤد ،انب فبہ ،دبعارلنمح ،انب ایب زاند ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ افہمط تنب
سیق یک دحثی رپ تہب رتعمض ںیھت رفامیت ںیھت افہمط تنب سیق اکی فریاؿ اکمؿ ںیم ریتہ ںیھت سج ےس اؿ وک وخػ وسحمس
وہاتاھتاسےیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکرتصخدیہکفہدعتوشرہےکرھگےسابرہسگارںیل
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،دبعارلنمح،انبایبزاند،اشہؾنبرعفہ،رضحترعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
افہمطتنبسیقیکرتددی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 523

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیاً ٪بساٟزح ،٩٤بٗ ٩اس ،٥حرضت رعوہ ب ٩زبير

رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔأََّ٧طُ ٗٔی ٌََ ٔ ٟ ١ائٔظَ ٍَ أَ٥َِ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ ِِ ُ ٩
َ
َت َز ِی إلٔ َی َٗ ِو َٔٓ ٢اك ََٔٗ ٍَ ٤اَِ ٟت أَ َ٣ا إُٔ َّ ٧ط ََل َخي ِ َر ََ ٟضا ِٔی ذََ ٔ ٟ
دمحمنب،ریث،ایفسؿدبعارلنمح ،نباقمس،رضحترعفہ نبزج ،ےسرفاتیےہہکولوگںےنرضحتاعہشئ ےس اہکہک آپ افہمط
تنبسیقےکایبؿوکںیہندںیتھکی؟اںوہںےناہکاساکاسرطحےسدحثیایبؿرکانےہویکہکناسےساغمہطلدیپاوہاتےہ۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿدبعارلنمح،نباقمس،رضحترعفہنبزج ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
افہمطتنبسیقیکرتددی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 524

راوی  :ہارو ٪ب ٩زیس ،سٔیا ،٪یحٌي ب ٩سٌیس ،حرضت س٠مَي ٪ب ٩یشار

ا٪
َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
َخو ٔد َٓاك ََٔٗ ٍَ ٤ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ک َ َ
ارو ُ ٪بِ َُ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اَ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪بِ َٔ ٩ی َشا ٕر ِٔی ُ ُ
ئ ا ُِ ٟد ُٙٔ ٠
َ ُٔ ٩ِ ٣سو ٔ
ذََ ٔ ٟ
اہرفؿنبزدی،ایفسؿ،ییحینبدیعس،رضحتامیلسؿنباسیرےسرفاتیےہہکافہمطےکرھگےسےنلکناکببساسیکدبیقلخیھت۔
رافی  :اہرفؿنبزدی،ایفسؿ،ییحینبدیعس،رضحتامیلسؿنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
افہمطتنبسیقیکرتددی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 525

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا ،َٟیحٌي ب ٩سٌیس ،حرضت ٗاس ٥ب٣ ٩ح٤س ،س٠مَي ٪ب ٩یشار

ُکا ٔ ٪أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َو ُسََ ِ ٠مَي َ ٪بِ َٔ ٩ی َشا ٕر أََّ٧طُ َسُ ٌَ ٔ٤ض َ٤ا َی ِذ ُ َ
اؾ كَ َّ َٙ ٠ب ٔ َِ ٨ت ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜا ِٟب َ َّت ٍَ َٓاَ ِ ٧ت َََ٘ ٠ضا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٓ ٩ٔ ٤أ َ ِر َسَِ ٠ت ًَائٔظَ ٍُ َرض َٔي
َی ِحٌَي بِ ََ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
ا ٪بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ََ ٥ٔ ٜوص َُو أَ ٔ٣يرُ ا ِ٤َ ٟسٔی ََ٘ َٓ ٍٔ ٨اَِ ٟت َُ ٟط َّات ٔ ٙاہللَ َو ِارزُ ِز ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة إلٔ َی بَ ِیت َٔضا َٓ َ٘ا َِ ٣َ ٢ز َوا ُٔ ِ ٪ی َحسٔیثٔ
اہللُ ًَ َِ ٨ضا إلٔ َی َِ ٣ز َو َ
ُسََ ِ ٠مَي َ ٪إ ٔ َِّ ًَ ٪ب َس اَّ ٟز ِح َََ ٠َُ ٩ٔ ٤بىٔي َو َٗا َِ ٣َ ٢ز َوا ُِٔ ٪ی َحسٔیثٔ ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥أَ َو َ٣ا بَ ََ َٔ َِ ٠طأ ِ َُٓ ٪اك َٔ ٍَ ٤ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِی ٕص َٓ َ٘اَِ ٟت ًَائٔظَ ٍُ ََل
َّ
ا ٪بَي ِ َن َص َذیِ ِّٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٩
ُک َحس َ
اْٟش
اْٟش َٓ َح ِشبُ َٔ َ٣ا ک َ َ
ٔیث َٓاك ََٔ٘ َٓ ٍَ ٤ا َِ ٣َ ٢ز َوا ُ ٪إ ٔ ِ ٪ک َ َ
ا ٪ب ٔ َٔ ُّ
رض َک أَ ََِ ٪ل َت ِذ ُ َ
َی ُ ُّ
یبنعق ،امکل ،ییحی نب دیعس ،رضحت اقمس نب دمحم ،امیلسؿ نب اسیر ےس رفاتی ےہ ہک ییحی نب دیعس نب اعص ےن دبعارلنمح یک یٹیب
(افررمفاؿ یکیجیتھب)وک الطؼالبتبہدیسپدبعارلنمح ےناینپیٹیبوکاؿےکرھگےسااھٹ ایلوترضحتاعہشئےناریمدمہنیرمفاؿ
نب مکح ےک اپس الہک اجیھب ہک اہلل ےس ڈرف افر وعرت وک اس ےک رھگ(وشرہ ےک رھگ) فاسپ جیھب دے وت رمفاؿ ےن امیلسؿ یک دحثی
ےکاطم قوجابںیمالہکایہکدبعارلنمحےنےھجم وبجمررکدای افراقمسیکدحثیںیم ہیےہہکوجابںیمرمفاؿ ےنالہکایہک ایک
آوکپافہمطتنبسیقےکاعمہلماکملعںیہنےہ؟(سجرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکوشرہےکرھگےسےنلکنیکااجزتدی
یھت) اس رپ رضحت اعہشئ ےن رفامای ہک ارگ وت دحثی افہمط اک ذرک ہن یھب رکات وت ریتا ھچک اصقنؿ ہن وہات (ینعی افہمط ےک ہلسلس ںیم
وبجمرییھتاس ےیلاسوکرھگےسےنلکنیکااجزتیلمیھت)رمفاؿےن اہکارگآپ ہی رفامیتںیہہکفاہںرش اک وخػاھتوتاہیں یھب
اؿدفونںایمںویبیےکدرایمؿرشاکوخػےہ(ذہلااکمؿدبےنلںیموکیئرحجںیہنےہ)
رافی  :یبنعق،امکل،ییحینبدیعس،رضحتاقمسنبدمحم،امیلسؿنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
افہمطتنبسیقیکرتددی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 526

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہير ،جٌْفب ٩بزٗا٣ ،٪ی٤و ٪ب٣ ٩ہزا٪

اَٗ ٪ا َٔ َٗ ٢س ُِ ٣ت ا ِ٤َ ٟسٔی َُ َٓ ٍَ ٨سٓ ٌِٔ ُت
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ی ُ٤و ُ ٪بِ ُِ ٣ٔ ٩ض َز َ
ْف بِ ُ ٩ب ُ ِز َٗ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ

اض إَٔ َّ ٧ضا
َُخ َج ِت ٔ ٩ِ ٣بَ ِیت َٔضا َٓ َ٘ا ََ ٢سٌ ْ
ٔیس ت ٔ َِ ٠
َ ا َِ ٣زأَ ْة َٓت َ َِ ٨ت اَ ٨َّ ٟ
إلٔ َی َسٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب َٓ ُُِ٘ ٠ت َٓاك َٔ ٍُ ٤ب ٔ ُِ ٨ت َٗ ِی ٕص ك ُ ِِّ َ٘ ٠ت ٓ َ َ
کَاِ َ ٧ت َٔ ٟش ََُ ٓ ٍّ ٨وؿ ٌَٔ ِت ًَل َی یَ َس ِی ابِ ٔ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُوٕ ٦اْلِ َ ًِ َِم

ادمحنبویسن،زریہ،رفعجنبرباقؿ،ومیمؿنبرہماؿےسرفاتیےہہکبجںیمدمہنیںیمآایوتدیعسنبابیسملےکاپسایگافر
رعضایکافہمطتنبسیقوکالطؼدییئگ افرفہ اےنپرھگ ےسلکنیئگیھت وتدیعسنب ابیسملےناہکہکہی افہمطایسی وعرتےہسج
ےنولوگںوکہنتفںیمڈاؽدایےہوا ہالصابتہیےہہکفہاکیدبزابؿوعرتیھتاسےیلاسوکانبوتکمؾےکرھگںیمرےنہاک
مکحوہااھت۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،رفعجنبرباقؿ،ومیمؿنبرہماؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجوعرتوکنیتالطںیقوہیکچوہںفہدفراؿدعترضفرةرھگےسابرہاجیتکسےہ
ابب  :الطؼاکایبؿ
سجوعرتوکنیتالطںیقوہیکچوہںفہدفراؿدعترضفرةرھگےسابرہاجیتکسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 527

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١یحٌي ب ٩سٌیس ،ب ٩جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ ٢ك ُ ِِّ َ٘ ٠ت َخا ًَٟٔي ث َ ََلثّا
َ
َّ
َّ
اَخظٔی
ُک ِت ذََ ٔ ٟ
ٓ ََ
َ َُ ٟط َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا ِ ُ
َُخ َج ِت َت ُح ُّس ِ َ ٧د َّل ََ ٟضا َٓ ََ ٔ ٘٠ی َضا َر ُج َْ ٨َ َٓ ١ضاصَا َٓأ َت ِت أ ٨َّ ٟي َّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
َٓ ُح ِّسی ِ َ ٧د َٔ ٠َّ ٌََ ٟ ََٔ ٠أَ َِ ٪ت َؼ َّسقٔی ُٔ ٨ِ ٣ط أَ ِو َتٔ ٌَِلٔی َخي ِ ّرا
ادمح نب لبنح ،ییحی نب دیعس ،نب رججی ،اوبزج  ،،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک ریمی اخہل وک نیت الطںیق دی یئگ ںیھت سپ فہ اینپ

وجھکرںی اکےنٹ ےک ےیلراےتس ںیم اؿ وک اکی صخش الماس ےن اؿ وک(دفراؿدعت ابرہ ےنلکنےس) عنم ایک وت فہ یبن یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس یک دختم ںیم احرض وہںیئ افر ہی فاہعق رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت الکن رک افر اینپ وجھکرںی اٹک رک اشدی وت
اسںیمےسدصہقدےایوکیئافرکیناکؾرکے۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ییحینبدیعس،نبرججی،اوبزج ،،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجوعرتاکوشرہرماجےئاسوکاکیاسؽاکرخچدانیریماثیکآتیےسوسنمخوہایگ
ابب  :الطؼاکایبؿ
سجوعرتاکوشرہرماجےئاسوکاکیاسؽاکرخچدانیریماثیکآتیےسوسنمخوہایگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 528

راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤سً ،لی ب ٩حشين ب ٩واٗس ،یزیسً ،رک٣ہ ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض

رک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َح َّسثَىٔي ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس اِ ٨َّ ٟحو ٔ ِّی ًَ ِٔ ِ ٔ ً ٩
َ بٔآ َیٍٔ ا ِٔ٤ٟي َرا ٔ
ث
ض َو َّأ ٟذ َ
ًَبَّا ٕ
َخا ٕد َٓٔ ُ٨ش َذ ذََ ٔ ٟ
ی ٩یُ َت َو َّٓ ِو ََ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٪و َی َذ ُر َ
و ٪أَ ِز َوا ّجا َو ٔػ َّی ٍّ ْٔلَ ِز َوا ٔجض ٔ َِ ٣َ ٥تا ًّا إلٔ َی ا َِ ٟح ِو َُٔ ٢ي ِ َر إ ٔ ِ َ
َ
ْشا
اٟزب ُ ٍٔ َواٟث َُُّ ٩ٔ ٤ونُ ٔش َذ أَ َج ُ
 ١ا َِ ٟح ِو ٔ ٢بٔأ ُِ ٪ج ٌٔ َ ١أَ َجَ ُ٠ضا أَ ِر َب ٌَ ٍَ أَ ِط ُضز ٕ َو ًَ ِ ّ
َف َق َُ ٟضُّ ٩ِ ٣ٔ َّ٩
ب ٔ َ٤ا َ َ
ادمح نب دمحم ،یلع نب نیسح نب فادق ،سیدی ،رکعہم ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اہلل اعتیل اک ہی رفامؿ ہک بج مت ںیم
ےس ولگ رمےن ںیگل افر اےنپ ےھچیپ ویبایں وھچڑںی وت فہ اؿ ےک ےیل اکی اسؽ کت رھگ ےس ہن ےنلکن افر (اکی اسؽ کت) رخچ یک
فتیص رکںی آتی ریماث ےس وسنمخ وہ ایگ وج ہک اؿ ےک ےیل وشرہ ےک رتہک ےس وچاھتیئ (وا ہ افالد ہن وہ) افر آ ںیاں ہصح
(وا ہافالدوہ)رقمررکدایایگافرایسرطحوعرتےکےیلاکیاسؽکترھگںیمرےنہاکمکحیھبوسنمخوہایگافراسےکدبہلاچر
امہدسدؿکتدعترقاراپیئ۔
رافی  :ادمحنبدمحم،یلعنبنیسحنبفادق،سیدی،رکعہم،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وشرہیکفافترپوعرتوسگانمےئ

ابب  :الطؼاکایبؿ
وشرہیکفافترپوعرتوسگانمےئ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 529

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،اً ،َٟبساہلل ب ٩ابی برک ح٤یس ،ب٧ ٩آٍ ،زی٨ب ب٨ت ابوس٤٠ہ ،حرضت ح٤یس ب٧ ٩آٍ

َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اِ ًَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟبسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٔس بِ َٔ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی َس ٍَ ٤ََ ٠أََ َّ ٧ضا أَ ِخب َ َر ِت ُط ب ٔ َض ٔذظ ٔ
َّ
و ٚأَ ِو
ْف ْة َخْ ُ٠
یب ٍَ ح ٔي َن تُ ُوِ ي َی أَبُوصَا أَبُو ُسٔ َِی َ
اْلِ َ َحازٔیثٔ اٟث ََلثَ ٍٔ َٗاَِ ٟت َزیِ َُ ٨ب َز َخُِ ٠ت ًَل َی أ ُ َِّ ٦حب ٔ َ
اََ ٓ ٪س ًَ ِت ب ٔ ٔلیبٕ ٓ ٔیطٔ ُػ ِ َ
یب َٔ ٩ِ ٣حا َج ٍٕ َُي ِ َر أَنيی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ
َُيِرُ ُظ ٓ ََس َص َِ ٨ت ٔ٨ِ ٣طُ َجارٔیَ ٍّ ث ُ ََّّ ٣َ ٥ش ِت بٔ ٌَار َٔؿ ِی َضا ث ُ ََّٗ ٥اَِ ٟت َواہللٔ َ٣ا لٔی بٔاِّ ٟل ٔ
َخ أَ ِ ٪تُ ٔح َّس ًَل َی َ٣ی ِّٕت ٓ َِو َ ٚث َ ََل ٔث ََ ٟیا ٕ ٢إ ٔ ََّل ًَل َی َز ِو ٕد
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ََُ ٢ل َی ٔح َُّٔ ١ل َِ ٣زأَة ٕ تُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ

ْشا َٗاَِ ٟت َزیِ َُ ٨ب َو َز َخُِ ٠ت ًَل َی َزیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ َج ِح ٕع ح ٔي َن تُ ُوِ ي َی أَ ُخو َصا ٓ ََس ًَ ِت ب ٔ ٔلیبٕ ٓ َََّ ٤ش ِت ُٔ ٨ِ ٣ط ث ُ ََّٗ ٥اَِ ٟت
أَ ِر َب ٌَ ٍَ أَ ِط ُضز ٕ َو ًَ ِ ّ
یب َٔ ٩ِ ٣حا َج ٍٕ َُيِرَ أَنيی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ٢وص َُو ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر َٔلَ یَحٔ َُّٔ ١ل َِ ٣زأَة ٕ
َواہللٔ َ٣ا لٔی بٔاِّ ٟل ٔ
ْشا َٗاَِ ٟت َزیِ َُ ٨ب َو َسُ ٌِ ٔ٤ت
تُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
َخ أَ ِ ٪تُ ٔح َّس ًَل َی َ٣ی ِّٕت ٓ َِو َ ٚث َ ََل ٔث ََ ٟیا ٕ ٢إ ٔ ََّل ًَل َی َز ِو ٕد أَ ِر َب ٌَ ٍَ أَ ِط ُضز ٕ َو ًَ ِ ّ
أُم يی أَُ َّ٦سَ ٍَ ٤ََ ٠ت ُ٘و َُ ٢جائ َ ِت ا َِ ٣زأَ ْة إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪ابِ ًَٔ٨ي تُ ُوِ ي َی ًَ َِ ٨ضا َز ِو ُج َضا
َو َٗ ِس ِ
َ َی ُ٘و ََُ ٢ل ث ُ ََّٗ ٥ا َ٢
اط َتِ َٜت ًَ ِی ََ ٨ضا أَ َٓ ََ ِٜ٨حَ ُ٠ضا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل ََّ ٣ز َتي ِ ٔن أَ ِو ثَ ََلثّا ک ُ ُّ ١ذََ ٔ ٟ
ض
ْش َو َٗ ِس کَاِ َ ٧ت إ ٔ ِح َسا ُِٔ َّ٩ٛی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٍٔ َتزِمٔی بٔا َِ ٟب ٌِ َزة ٔ ًَل َی َرأِ ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا ه ٔ َی أَ ِر َب ٌَ ٍُ أَ ِط ُضز ٕ َو ًَ ِ ْ
ض ا َِ ٟح ِو َٔ٘ َٓ ٢اَِ ٟت َزیِ َُ ٨ب کَاِ َ ٧ت ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ إٔذَا تُ ُوِ ي َی ًَ َِ ٨ضا َز ِو ُج َضا
ا َِ ٟح ِو َٔٗ ٢ا َ ٢حُ َِ ٤ی ْس َٓ ُُِ٘ ٠ت ٟٔزَیِ ََ ٨ب َو َ٣ا َتزِمٔی بٔا َِ ٟب ٌِ َزة ٔ ًَل َی َرأ ِ ٔ

َز َخَِ ٠ت حٔٔ ِّظا َوَٟب ٔ َش ِت َ َّ
َش ث َٔیاب ٔ َضا َوَ ٥َِ ٟت ََّ ٤ص كٔی ّبا َو ََل َط ِیئّا َحًَّي َت ُ٤زَّ ب ٔ َضا َس َ ٍْ ٨ث ُ َّ ٥تُ ِؤتَی ب ٔ َسابَّ ٍٕ ح َٔ٤ارٕ أَ ِو َطاة ٕ أَ ِو كَائ ٔز ٕ
ُخ ُد َٓت ٌُِ َلي َب ٌِ َز ّة َٓتَرِمٔی ب ٔ َضا ث ُ َّ ٥تُ َزا ٔج ٍُ َب ٌِ ُس َ٣ا َطائ َ ِت ٔ ٩ِ ٣كٔیبٕ أَ ِو َُي ِرٔظ ٔ
َٓ َت ِٔ َت ُّف بٔطٔ َٓ َ٘ َّ٤َ ٠ا َت ِٔ َت ُّف بٔظَ ِی ٕئ إ ٔ ََّل ََ ٣
ات ث ُ ََّ ٥ت ِ ُ

َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز ا ِٔ ٟحٔ ُِع بَ ِی ْت َػِٔي ْر

یبنعق ،امکل ،دبعاہلل نب ایب رکب دیمح ،نب انعف ،زبنی تنب اوبہملس ،رضحت دیمح نب انعف ےن اہک زبنی تنب ایب ہملس ےن اؿ وک نیت
دحںیثیانسیئ()رضحت زبنیتنبایب ہملس یتہںیہہک ںیمرضحتاؾ ہبیبح(زفہجروسؽف تنبایب ایفسؿ)ےکاپس یئگ بج اؿ
ےکفادلاوبایفسؿاکااقتنؽوہ اسپاںوہںےناکیوخوبشدارزیچاگنمیئسجںیمزردرگناھتافراسںیمےسےلرکاکیڑلیکےک
اگلیئ افر رھپ اےنپ راسخرفں رپ الم اس ےک دعب رفامای دخبا ےھجم وخوبش یک رضفرت ںیہن ےہ رگم ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس اک ہی رفامؿ انس ےہ ہک وج وعرت اہلل رپ افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ ر یتھ وہ اس ےک ےیل اجزئ ںیہن ےہ ہک فہ یسک تیم رپ نیت
راوتں(افرنیتدؿکت)ےسزایدہوسگانمےئنکیلوشرہیکومترپاچر ےنیہمافردسدؿکتوسگانمےئ۔زبنینبایبہملس
رفامیتںیہہکںیمرضحتزبنیتنبشحریضاہللاعتیل(زفہجروسؽیلص اہللہیلعفآہلفملس)ےکاپسیئگبجاؿےکاھبیئ(دیبع
اہلل نب شح) اک ااقتنؽ وہا۔ سپ اوھنں ےن اکی وخوبشں اگنمیئ افر اس وک اگلای۔ رھپ رفامای دخبا ےھجم وخوبشں یک رضفرت ہن یھت رگم
ںیم ےن روسؽ یلص اہللہیلعفآہلفملس اک ہی رفامؿ انس ےہہکوج وعرت اہلل رپ افر ایقتمےکدؿ رپ اامیؿ ر یتھ وہ اسےک ےیل اجزئ
ںیہن ہک فہ یسک تیم رپ نیت دؿ ےس زایدہ وسگانمےئ نکیل اےنپ وشرہیکفافت رپ اچرےنیہم افردسدؿ کت وسگانمےئ۔ زبنی
تنبایب ہملسےن اہکہک ںیم ےناینپفادلہاؾہملسےس انسفہرفامیتںیھتہک اکیوعرت روسؽیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےکاپسآیئ
افروبیلایروسؽاہللریمییٹیبےکوشرہاکااقتنؽوہایگےہ(افرفہابدعتسگارریہےہ)افراسیکآںیھکندھکآیئںیہوتایکںیم
اس یک آوھکنں ںیم رسہم ڈاؽ یتکس وہں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن اس ےن ہی وساؽ دف ای نیت رمہبت ایک افر آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہ رمہبت یہی رفامای۔ ہک ںیہن اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اب وت دعت یک دمت
ته
ب
ن
کت
ی یھت دیمح ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن زبنی
رصػ اچر ےنیہم افر دس دؿ ےہ وا ہ زامہن اجتیلہ ںیم اسؽ ےک وپرا وہےن رپ یہ ینگنیم
ت
ھت
تنب ایب ہملس ےس وپاھچ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس وقؽ اک بلطم ایک ےہ ہک فہ اسؽ ےک وپرا وہےن رپ ینگنیم بکنی
یھت؟ زبنی ےن اہک ہک زامہن اجتیلہ ںیم بج یسک وعرت اک وشرہ رم اجات اھت وت فہ اکی وکرھٹی ںیم سھگ اجیت افر ےٹھپ رپ اےن ڑپکے
یتنہپافرزبیف زتنیےکےیلہنوکہیوخوبشاگلیتکسافرہنوکیئافرزیچاہیںکتہکاکیاسؽسگراجاتبجاکیاسؽوپراوہاجاتوت
اس ےکسپ اکیاجونردگاھ ایرکبیای وکیئرپدنہ الای اجاتاسےس فہاےنپدبؿوکرزگیت افرااسیمک یہوہات ہکفہرپدنہ سج ےسمسج
رزگااجاتفہزدنہچب اجاتوہ(ہکلبارثکرماجاتاھت)رھپفہابرہ یتلکافراسوکاکیینگنیمدیاجیتسجوکفہ یتکنیھاےکسدعبفہدعتےس
 یتلکرھپوجاچیتہوخوبشفریغہاگلیتاوبداؤدےتہکںیہہکخفسےسرمادوھچاٹرمکہےہ۔
رافی  :یبنعق،امکل،دبعاہللنبایبرکبدیمح،نبانعف،زبنیتنباوبہملس،رضحتدیمحنبانعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وشرہیکفافتےکدعبوعرتاسےکرھگںیمدعتسگارے
ابب  :الطؼاکایبؿ
وشرہیکفافتےکدعبوعرتاسےکرھگںیمدعتسگارے
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راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،ا ،َٟسٌس ب ٩اسح ٙبٌٛ ٩ب بً ٩حزہ ،زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٍَ ٤ََ ٠ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟس ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ِٔ ًَ ٩ح َز َة ًَ ِ٤َّ ًَ ٩تٔطٔ َزیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ َٔ ٌِ ٛب
ْفی ٌَِ ٍَ ب ٔ َِ ٨ت َ٣ا َٔ ٔ ٟبِ ٔٔ ٩س َ٨ا َٕ ٪وه ٔ َی أ ُ ِخ ُت أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ ِخب َ َر ِت َضا أََ َّ ٧ضا َجائ َ ِت إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
بِ ِٔ ًَ ٩ح َز َة أَ َّ ٪ا َِ ُ ٟ

َ
َّ
َّط ٔ
ٖ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ِشأُ ُٟط أَ َِ ٪تزِ ٔج ٍَ إلٔ َی أَ ِصَ ٔ ٠ضا ِٔی بَىٔي ُخ ِس َر َة َّٓ ٔ ََّ ٪ز ِو َج َضا َ َ
َخ َد ِٔی كََٔ ٠ب أَ ًِبُ ٕس َُ ٟط أَ َب ُ٘وا َحًي إٔذَا کَاُ ٧وا ب ٔ َ َ
ا ُِ َ٘ ٟسؤ َٟ ٔ ٦ح َ٘ ُض َِ َ٘ َٓ ٥تُ٠و ُظ ٓ ََشأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪أَ ِر ٔج ٍَ إلٔ َی أَصِلٔی َّٓٔنيی َ ٥َِ ٟیت ِرُ ِٛىٔي ِٔی َِ ٣ش ََ ٩ٕ ٜی ُِ ُٜٔ٠٤ط َوَلَ
َُخ ِج ُت َحًَّي إٔذَا ُُ ٨ِ ٛت ِٔی ا ُِ ٟح ِح َزة ٔأَ ِو ِٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َز ًَانٔی أَ ِو
َن َٔ َ٘ ٍٕ َٗاَِ ٟت َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ن ٌَ َِٗ ٥اَِ ٟت ٓ َ َ
َّ
َُک ُت َٔ ٩ِ ٣طأ ِ َٔ ٪ز ِوظٔی َٗاَِ ٟت َٓ َ٘ا َ ٢ا ُِٜ٣ثٔي ِٔی بَ ِیت َٔٔ
أَ ََ ٣ز بٔی َٓ ُسً ُ
ٔیت َُ ٟط َٓ َ٘ا َِ َٛ ٢ی َ
َف َز ِز ُت ًََِ ٠یطٔ ا ِٟٔ٘ؼَّ ٍَ أًٟي ذ َ ِ
ٕ ُٗ ِ٠تٔ َ َ
ا ٪أَ ِر َس َ ١إلٔ َ َّی
اِ ًُ ٪ث َ٤ا ُ ٪بِ َُ َّٔ ًَ ٩
ْشا َٗاَِ ٟت َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
َحًَّي َی ِب َّ ُ٠ا ِل َٔ ٜت ُ
اب أَ َج َُ ٠ط َٗاَِ ٟت َٓا ًِ َت َس ِز ُت ٓ ٔیطٔ أَ ِر َب ٌَ ٍَ أَ ِط ُضز ٕ َو ًَ ِ ّ
َ َٓأ َ ِخب َ ِرتُ ُط ٓ ََّات َب ٌَطُ َو َٗ َضي بٔطٔ
ٓ ََشأ َ َٟىٔي ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،دعس نب ااحسؼ نب بعک نب رجعہ ،زبنی تنب ایب ہملس ےس رفاتی ےہ ہک رفہعی تنب امکل نب انسؿ وج
رضحت اوبدیعس ذخرییک نہب ںیہفہ رفامیت ںیہہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملسیک دختم ںیم احرض وہیئ افر درایتف ایک
ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک ںیم اےنپ ہلیبق ینب ذخرہ ںیم یلچ اجؤں؟ ویکہکن اس اک وشرہ اےنپ اھبےگ وہےئ الغومں وک
ڈوھڈنےنالکناھتبجفہالغومںےساجالموتدقفؾ(اکیہگجاکانؾےہ)ںیمامر ڈاالرفہعی یتہںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےسوپاھچہکایکںیماےنپرھگفاولںےکاپسیلچاجؤںویکہکنریمےوشرہےنریمےےیلوکیئرھگںیہنوھچڑاوجاسیک
تیکلم وہ افر ہن یہ وکیئ ہقفن (رخچ اک اسامؿ) وھچڑا ےہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامایاہں وت یلچ اج سپ ںیم فاہں ےس
لکنرکرجحہںیم(ایدجسمںیم)آیئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجمالبایافروپاھچہکوتےنایکایبؿایکاھت؟وتںیمےندفابرہفاہعق
ذرک ایک آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای وت ایسرھگ ںیمرہ بجکت ہک دعت وپری وہرفہعی یتہ ںیہہک رھپ ںیم ےن ایسرھگںیم
اچرےنیہمدسدؿسگارے بجرضحتامثعؿ اکدفر الختفآایوتاںوہںےنریمےاپساکیاقدصجیھبرکہیہلئسم درایتفایک ںیم
ےناسراہصقرعضایکسپاںوہںےناسیکریپفییکافرایسےکاطم قہلصیفایک۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،دعسنباقحسنببعکنبرجعہ،زبنیتنبایبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿیکراےئنجےکزندکیہقلطمےکےیللقناکمیندرتسےہ

ابب  :الطؼاکایبؿ
اؿیکراےئنجےکزندکیہقلطمےکےیللقناکمیندرتسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦
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٣وسي ب٣ ٩شٌوز ،طب ،١اب ٩ابی ٧حیحً ،لاء ،زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض
راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤سٰ ،

وسي بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ٔط ِب ْ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔ ٩أَبٔی َ٧حٔ ٕ
یح َٗا ََٗ ٢ا ََ ًَ ٢لائْ َٗا َ ٢ابِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣
َخا ٕد َٗا ََ ًَ ٢لائْ إ ٔ َِ ٪طائ َ ِت
ًَبَّا ٕ
ض َن َش َد ِت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ٍُ ً َّٔس َت َضا ً ٔ َِ ٨س أَصَِ ٔ ٠ضا َٓ َت ٌِ َت ُّس َح ِی ُث َطائ َ ِت َوص َُو َٗ ِو ُ ٢اہللٔ َت ٌَال َی َُي ِ َر إ ٔ ِ َ

اح ًََِ ٠یَ ٔ ٓ ٥ِ ُٜمَي ٓ ٌََ٩َِ ٠
َخ ِج ََََ ٓ ٩ل ُج ََ ٨
َخ َج ِت ِ َ٘ ٔ ٟو ٔ ٢اہللٔ َت ٌَال َی َّٓ ٔ َِ َ ٪
ا ًِ َت َّس ِت ً ٔ َِ ٨س أَصِٔ٠طٔ َو َسِ ٨َ َٜت ِٔی َو ٔػ َّیت َٔضا َوإ ٔ َِ ٪طائ َ ِت َ َ
َٗا ََ ًَ ٢لائْ ث ُ ََّ ٥جا َئ ا ِٔ٤ٟي َر ُ
اٟش ِٜى َي َت ٌِ َت ُّس َح ِی ُث َطائ َ ِت
اث َٓ ََ ٨ش َذ ُّ
ادمح نب دمحم ،ومٰیس نب وعسمد ،ب ،انب ایب حیجن ،اطعء ،زبنی تنب ایب ہملس ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ہی آتی
َط َّ ِ ِحه
َّ ِ َ َّ ِمبُک
م ااعا ِ ََلالخ َو ِؽ َ
ِ
غاِرخَاجوسنمخوہیئگاسیکرفےساسرپالزؾاھتہکفہاےنپ
م
ا
ف
ز
ا
ل
ة
ً
ف
اًاج
ف
َز
ا
فؿ
ر
ی
ف
م
َ
َ
َ
ِ
َفالنیَ ُ َ
َ ّ َّب َ
یف َؿ َ َ َ ُ
ً
َ
وشرہےکرھگںیمدعتسگارےابوعرتوکاایتخرےہہکاہجںاچےہدعتسگارے(وخاہوشرہےکرھگںیموخاہاےنپےکیمںیم)
افر اہلل ےک وقؽ ریغ ارخاج یک یہی رماد ےہ اطعء ےن اہک ارگ وعرت اچےہ وت اےنپ اخفدن ےک ولوگں ےک اپس دعت سگارے افر
َ ٔ ْ َ َ عل َ ُک
ف ُ َج َاح َ ْب ْم
َج ا
فتیصےکاطم قاسےکرھگںیمرےہافرارگاچےہوت فاہںےسلکناجےئاسیجہکاہللاعتیلاکاراشدےہ اف ِْؿرَخ َ
َ
ف ِنمَاا فعَل ْ َن ینعی ارگ فہ دعت ےک دفراؿ اس رھگ ےس لکن اجںیئ وت مت رپ وکیئ انگہ ںیہن اطعء ےن اہک ہک اس ےک دعب آتی ریماث انزؽ
وہیئوتینکسوسنمخوہایگابوعرتوکاایتخرےہاہجںاچےہدعتسگارے۔
رافی  :ادمحنبدمحم،ومٰیسنبوعسمد،ب،انبایبحیجن،اطعء،زبنیتنبایبہملس،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دعتسگارےنفایلوعرتوکنکزیچفںےسرپزیہرکاناچےیہ
ابب  :الطؼاکایبؿ
دعتسگارےنفایلوعرتوکنکزیچفںےسرپزیہرکاناچےیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :یٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥یحٌي ب ٩ابی بٜير ،ابزاہی ٥ب ٩كحا ،٪ہظا ٦ب ٩حش٨اً ،بساہلل ب ٩جزاحً ،بساہلل ب ٩برک،

ہظا ،٦حرضت زی٨ب ب٨ت ٌٛب بً ٩حزہ ،حرضت اً ٦لیہ

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَّ ٥
ا ٪ح و
اَ ٪ح َّسثَىٔي صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩ح َّش َ
اٟس ِو َرق ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩أَبٔی ب ُ َٜيِر ٕ َح َّسث َ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩كَ ِض ََ ٤
َح َّسثَ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّاحٔ ا ُِ٘ ٟض ٔ ِش َتان ٔ ُّی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َی ٌِىٔي ابِ َ ٩بَ ِرکٕ َّ
ِم ًَ ِ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦و َص َذا َُِ ٟٔى ابِ ٔ ٩ا َِ ٟحزَّاحٔ ًَ ِ٩
اٟش ِض ٔ َّ
َحٔ َِؼ ٍَ ًَ ِ ٩أ ُ ِّٔ ًَ ٦ل َّی ٍَ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل تُ ٔح ُّس ا ِِ ٤َ ٟزأَ ُة ٓ َِو َ ٚثَ ََل ٕث إ ٔ ََّل ًَل َی َز ِو ٕد ََّٓٔ َّ ٧ضا تُ ٔح ُّس ًََِ ٠یطٔ أَ ِر َب ٌَ ٍَ
َ ١و ََل َت َُّ ٤ص كٔی ّبا إ ٔ ََّل أَ ِزنَی ك ُ ِض َزت َٔضا إٔذَا كَ ُض َز ِت ٔٔ ٣َ ٩ِ ٣حیـ َٔضا
ْشا َو ََل َتَِ ٠ب ُص ثَ ِوبّا َِ ٣ؼبُوُّا إ ٔ ََّل ث َ ِو َب ًَ ِؼبٕ َوَلَ َتَ ِٜت ٔح ُ
أَ ِط ُضز ٕ َو ًَ ِ ّ
ٔب
وب ََ َ َ٣
وب َو ََل َت ِد َتـ ُ
اِ ًَ ٪ؼبٕ إ ٔ ََّل َُ ِِ ٣ش ّوَل َو َزا َز َی ٌِ ُ٘ ُ
بِٔ ُ٨ب َذة ٕ ُِٔ ٗ ٩ِ ٣ش ٕم أَ ِو أَهِ َٔا ٕر َٗا ََ ٢ی ٌِ ُ٘ ُ

وقعیب نب اربامیہ ،ییحی نب ایب ریکب ،اربامیہ نب احطؿ ،اشہؾ نب انسح ،دبعاہلل نب رجاح ،دبعاہلل نب رکب ،اشہؾ ،رضحت زبنی تنب
بعک نب رجعہ ،رضحت اؾ ہیطع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وکیئ وعرت یسک ےک رمےن رپ نیت دؿ ےس
زادئ وسگ ہن انمےئ وساےئ اےنپ وشرہ یک ومت ےک اےنپ وشرہ یک ومت رپ فہ اچر ےنیہم افر دس دؿ وسگ انمےئ افر دعت ےک
دفراؿ رنیگن ڑپکا ہن ےنہپ رگم داھری دار ڑپکا افر ہن رسہم اگلےئ افر ہن وخوبش اگلےئ نکیل بج ضیح ےس افرغ وہ وت وھتڑا اس طسق افر
اطفااراگلیتکسےہ(ہیدفونںوخوبشؤںےکانؾںیہ)دفرسی رفاتیںیمویںےہہکفہرنیگنڑپکاہنےنہپرگمدوھایوہازین یدنہییھب
ہناگلےئ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،ییحینبایبریکب،اربامیہنباحطؿ،اشہؾنبانسح،دبعاہللنبرجاح،دبعاہللنبرکب،اشہؾ،رضحتزبنی
تنببعکنبرجعہ،رضحتاؾہیطع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
دعتسگارےنفایلوعرتوکنکزیچفںےسرپزیہرکاناچےیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 533

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل٣ ،ا َٟبً ٩بساٟواحس ،یزیس ب ٩ہارو ٪ہظا ،٦حٔؼہ ،حرضت اً ٦لیہ

ارو َ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ اَ ٩ِ ًَ ٕ ٦حٔ َِؼ ٍَ ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٦
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َو َ٣اُ ٔ ٟ
َ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟواح ٔ ٔس ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤ع ٔ ُّی َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
ًَ ٔل َّی ٍَ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َوَِ ٟی َص ِٔی َت َ٤اَ ٔ ٦حسٔیثٔض ٔ َ٤ا َٗا َ ٢ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤ع ٔ ُّی َٗا ََ ٢یزٔی ُس َو ََل أَ ًِ٤َُ ٠طُ إ ٔ ََّل
ارو َُ ٪و ََل َتَِ ٠ب ُص ثَ ِوبّا َِ ٣ؼبُوُّا إ ٔ ََّل ثَ ِو َب ًَ ِؼبٕ
ٔب َو َزا َز ٓ ٔیطٔ َص ُ
َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ َو ََل َت ِد َتـ ُ
اہرفؿنبدبعاہلل،امکلنب دبعاولادح،سیدینباہرفؿاشہؾ،ہصفح،رضحتاؾہیطعےساکیدفرسیدنسےکاسھترفاتیےہہک

ت
اس ےک اکی رافی سیدی ےن اہک ہک ریما ایخؽ ےہ اس ںیم ال خیطب یھب ےہ افراہرفؿ ےن ہی اافلظ زایدہ ذرک ےیک ںیہ۔ َف َ ال َت ْل َت ُس َ ْث ً اي
َُْ ََ
بعَ ْط ٍب
َم ً اع ِإ ّ ال ْث َ
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،امکلنبدبعاولادح،سیدینباہرفؿاشہؾ،ہصفح،رضحتاؾہیطع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
دعتسگارےنفایلوعرتوکنکزیچفںےسرپزیہرکاناچےیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 534

راوی  :زہير ب ٩رحب ،یحٌي ب ٩بٜير ،ابزاہی ،٥كہ٤ا ٪بزی ،١حش ٩ب٣ ٩ش ،٥٠ػٔیہ ،ب٨ت ،طیبہ ،زوجہ رسو ٢حرضت ا٦
س٤٠ہ

اَ ٪ح َّسثَىٔي ب ُ َسیِ ْ ٩ِ ًَ ١ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ِٔ ٣ُ ٩ش٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠
رح ٕب َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩أَبٔی ب ُ َٜيِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ك َ ِض ََ ٤
َح َّسثَ َ٨ا ُزصَيِرُ بِ ُِ َ ٩
َػ ٔٔ َّی ٍَ ب ٔ ِ٨تٔ َط ِی َب ٍَ ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٍَ ٤ََ ٠ز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ا َِ ٤ُ ٟت َوِ َّی ًَ َِ ٨ضا
١
ْف ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟث َی ٔ
ٔب َو ََل َتَ ِٜت ٔح ُ
اب َو ََل ا َِّ ٤َ ٤ُ ٟظ َ٘ ٍَ َو ََل ا ُِ ٟحل ٔ َّی َو ََل َت ِد َتـ ُ
َز ِو ُج َضا َلَ َتَِ ٠ب ُص ا ِِ ٌَ ٤ُ ٟؼ َ َ

زریہ نب رحب ،ییحی نب ریکب ،اربامیہ ،امہطؿ ربلی ،نسح نب ملسم ،ہیفص ،تنب ،ہبیش ،زفہج روسؽ رضحت اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ
ہکیبنیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجوعرتاکوشرہرماجےئفہوعرتہنیسکمسقاکراگنوہاڑپکاےنہپافرہن ورفاکہنزویرےنہپہن
یدنہیاگلےئافرہنرسہم۔
رافی  :زریہنبرحب،ییحینبریکب،اربامیہ،امہطؿربلی،نسحنبملسم،ہیفص،تنب،ہبیش،زفہجروسؽرضحتاؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
دعتسگارےنفایلوعرتوکنکزیچفںےسرپزیہرکاناچےیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 535

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہبُ٣ ،خ٣ہِ٣ ،يرہ ب ٩ؿحاک ،ا ٦حٜی ٥ب٨ت اسیس کی واٟسہ

ُخ َ ٩ِ ًَ ٍُ ٣أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا ِِٔ٤ُ ٟي َر َة بِ ََّ ٩
اٟـحَّا ٔک َی ُ٘و ُ ٢أَ ِخب َ َر ِتىٔي أ ُ ُّ٦
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ََ ِ ٣
اب بِٔ ُٜح ٔ١
 ١بٔا ِٟحٔ ََل ٔ
َحٕٔ ٜی ٥ب ٔ ُِ ٨ت أَسٔی ٕس ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٣ضا أَ ََّ ٪ز ِو َج َضا تُ ُوِ ي َی َوکَاِ َ ٧ت َت ِظ َتکٔی ًَ ِی َِ ٨ی َضا َٓ َتَ ِٜت ٔح ُ
ئ َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤س اٟؼَّ َو ُ

ئ َٓ َ٘اَِ ٟت ََل َتَ ِٜت ٔحلٔی ب ٔطٔ إ ٔ ََّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣ز ٕ ََل ب ُ َّس ُٔ ٨ِ ٣ط
ئ َٓأ َ ِر َسَِ ٠ت َِ ٣و ََل ّة ََ ٟضا إلٔ َی أ ُ َِّ ٦سََ ٓ ٍَ ٤ََ ٠شأ َ َِ ٟت َضا ًَ ِِ ُٛ ٩ح ٔ ١ا ِٟحٔ ََل ٔ
ا ِٟحٔ ََل ٔ

َی ِظ َت ُّس ًََِ ٠ی َٔ َٓ َتَ ِٜتحٔٔ٠ي َن ب ٔ َّ
َ أ ُ َُّ ٦سَ ٍَ ٤ََ ٠ز َخ ًََ ١ل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اِ ٠ٟی َٔ ١و َت َِ ٤ش ٔحی َُ ٨ط بٔاَ ٨َّ ٟضارٔ ث ُ ََّٗ ٥اَِ ٟت ً ٔ َِ ٨س ذََ ٔ ٟ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن تُ ُوِ ي َی أَبُو َسَ ٍَ ٤ََ ٠و َٗ ِس َج ٌَُِ ٠ت ًَل َی ًَ ِیىٔي َػب ِ ّرا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َص َذا یَا أَُ َّ٦سُِ ٠ُ٘ َٓ ٍَ ٤ََ ٠ت إٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو َػب ِ ْر یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
ٔیب َٗا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َی ُظ ُّب ا َِ ٟو ِج َط ٓ َََل َت ِح ٌَٔ٠یطٔ إ ٔ ََّل ب ٔ َّ
ئ
یب َو ََل بٔا ِٔ ٟح َّ٨ا ٔ
اِ ٠ٟی َٔ ١و َت ِ٨زًَ ٔی َُ ٨ط بٔاَ ٨َّ ٟضارٔ َو ََل َت َِ ٤ت ٔظ ٔلي بٔاِّ ٟل ٔ
َِ ٟی َص ٓ ٔیطٔ ك ْ
اب َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت بٔأ َ ِّی َط ِی ٕئ أَ َِ ٣ت ٔظ ُم َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ب ٔ ِّ
اٟش ِسرٔ ُت َِ ِّٔٔ٠ي َن بٔطٔ َرأِ َس َٔ
َُّٓٔ َّ ٧ط خ َٔـ ْ

ادمحنباصحل،انبفبہ،رخمہم،ریغمہنباحضک،اؾمیکحتنبادیسیکفادلہےسرفاتیےہہکاؿےکوشرہاکااقتنؽ وہایگافراؿ
یکآںیھکند یتھںیھتوتفہالج(اکیمسقاکرسہم)اگلیتںیھتاںوہںےناےنپاخدہموکرضحتاؾہملسےکاپساجیھبہکفہرسہماگلای
رکںیایںیہن؟رضحتاؾہملسےنرفامایںیہناہںارگرضفرتدشدیوہوتراتوکاگلںیئافردؿںیموپھچنڈاںیلرھپرضحتاؾہملس
ےندحثیایبؿرکےتوہےئاہکہکبجاؿےکےلہپوشرہاوبہملسااقتنؽرکےئگوتفہاینپآوھکنںںیماولیااگلایرکیتںیھتروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئوتوپاھچہیایکےہ؟ںیمےنرعضایکایروسؽاہللہیاولیاےہاسںیموخوبشںیہنےہآپیلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای ہی وترہچہ وک وجاؿ رکد ات ےہ (ینعی وخب ام انبد ات ےہ) ذہلا اس وک ہن اگلرگم ہیہک رات وک اگل افر دؿ وک اکنؽ
ڈاؽ ایس رطح وخوبش ای یدنہی اگل رک یھگنک ہن رک ویکہکن ہی اضخب ےہ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل رھپ ںیم اانپ رس سک زیچ ےس
ن
دوھؤں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایج ،یےک ےتےسلت هررکاانپرسدوھ۔
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،رخمہم،ریغمہنباحضک،اؾمیکحتنبادیسیکفادلہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہلموعرتیکدعتاکایبؿ
ابب  :الطؼاکایبؿ
احہلموعرتیکدعتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 536

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩زاؤز ،اب ٩وہب ،یو٧صً ،تبہ ،حرضت ًبیساہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ

اب َح َّسثَىٔي ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی أَ ِخبَرََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ًُت ِ َب ٍَ أَ َّ ٪أَبَا ُظ ََ ٛت َب إلٔ َی ًُ ََ ٤ز بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ ِر َٗ ٔ ٥اٟزُّصِز ٔ ِّی َیأ ِ ُ٣زُ ُظ أَ َِ ٪ی ِس ُخ ًََ ١ل َی ُسب َ ِی ٌَ ٍَ ب ٔ ِ٨تٔ ا َِ ٟحار ٔٔث اْلِ َ ِس ََّ ٔ٤٠یٍٔ

ٓ ََی ِشأَََ ٟضا ًَ َِ ٩حسٔیث ٔ َضا َو ًَ َّ٤ا َٗا َََ ٟ ٢ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن ا ِس َت ِٔت َ ِت ُط ََٓ َٜت َب ًُ َ٤زُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ إلٔ َی ًَ ِب ٔس

اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب ٍَ یُ ِدبٔرُ ُظ أَ َُّ ٪سب َ ِی ٌَ ٍَ أَ ِخب َ َر ِتطُ أََ َّ ٧ضا کَاِ َ ٧ت َت ِح َت َس ٌِسٔ بِ َٔ ٩خ ِو ََ ٍَ ٟوص َُو ٔ ٩ِ ٣بَىٔي ًَا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ُٟ ٩ؤ ٓ ٕ
ی َوص َُو َٔ ٩ِ ٤َّ ٣طض ٔ َس
بَ ِس ّرا َٓت ُُوِ ي َی ًَ َِ ٨ضا ِٔی َح َّح ٍٔ ا َِ ٟو َزا َٔ َوه ٔ َی َحا َٔ ٥َِ ٠َٓ ١ْ ٣ت ِ٨ظَ ِب أَ َِ ٪و َؿ ٌَ ِت َح ََِ ٠٤ضا بَ ٌِ َس َوَٓاتٔطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َت ٌَ َِّ ٠ت ٔ ٩ِ ٣نَٔٔاس َٔضا

اٟش َ٨اب ٔ ٔ ١بِ َُ ٩ب ٌِ ََ َٕ ٜر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔي ًَ ِبسٔ َّ
اب ٓ ََس َخ ََِ ٠ًَ ١ی َضا أَبُو َّ
اٟسارٔ َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا َ٣ا لٔی أَ َرا ٔک َُ ٣ت َح ٍِّّ ٠َ ٤
َت َح ََِّ ٠٤ت ٠ِ ٔ ٟد َُّل ٔ
َّ
َ
ْش َٗاَِ ٟت ُسب َ ِی ٌَ ٍُ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗا َ ٢لٔی ذََ ٔ ٟ
َ َٔ ٠َّ ٌََ ٟت ِز َتحٔي َن اَ َ َ٨ِّ ٟ
اح إَٔ َٔ َّ ٧واہللٔ َ٣ا أَِ٧تٔ ب ٔ َ٨إ ٔ ٛح َحًي َت َُّ ٤ز ًََِ ٠ی َٔ أَ ِر َب ٌَ ٍُ أَ ِط ُضز ٕ َو ًَ ِ ْ
َ َٓأ َ ِٓ َتانٔی بٔأنَيی َٗ ِس َح َُِ ٠٠ت ح ٔي َن
َج َُ ٌِ ٤ت ًَل َ َّی ث َٔیابٔی ح ٔي َن أَ َِ ٣ش ِی ُت َٓأ َ َت ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ ُِ ٟت ُط ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
اب َوَلَ أَ َری بَأ ِ ّسا أَ َِ ٪ت َتزَ َّو َد ح ٔي َن َو َؿ ٌَ ِت َوإ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت ِٔی َز َٔ ٣ضا َُي ِ َر
َو َؿ ٌِ ُت َح ِ٤لٔی َوأَ ََ ٣زنٔی بٔاَّ ٟتزِؤی ٔخ إ ٔ ِ ٪بَ َسا لٔی َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
َقب ُ َضا َز ِو ُج َضا َحًَّي َت ِل ُض َز
أَُ َّ ٧ط َلَ َی ِ َ
امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ویسن،ہبتع،رضحتدیبعاہللنبدبعاہللنبہبتعےسرفاتیےہہکاؿےکفادلےنرمعنبارمقزرہی
وکاھکلہکفہستیعہتنباحرثایملسےکاپساجںیئافراؿےساسدحثیےکابرےںیمدرایتفرکںیوجروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےناؿےکوساؽےکوجابںیماراشدرفامیئیھت۔سپرمعنبدبعاہللےندبعاہللنبہبتعوکوجابںیماھکلہکستیعہےن
 ھج ےس ایبؿ ایک ہک ںیم دعس نب وخہل ےک اکنح ںیم یھت نج اک قلعت ینب اعرم نب ولیئ ےس اھت فہ گنج دبر ںیم رشکی رےہ افر
حجةاولداع ےک ومہعق رپ اؿ اک ااقتنؽ وہا۔ افر اس فتق ںیم احہلم یھت۔ اؿ ےک ااقتنؽ ےک ھچک یہ دری دعب ریمے اہیں ےچب یک
دیپاش وہیئ۔ بج ںیم افنس ےس افرغ وہیئ وت ںیم ےن اس رغض ےس زبی ف زتنی اایتخر یک ہک ریمے ےیل وکیئ اغیپؾ اکنح
آےئ۔سپینبدبعادلاراکاکیصخشسجاکانؾاوباانسللبنبیعککاھتریمےاپسآایافروبالایکابتےہہکںیممتوکزبیفزتنی
ےکاسھتدھکیراہوہںایک مت اکنحیکینمتموہ؟دخبامتاکنح ںیہنرک ںیتکس بجکت ہکاچرامہدسدؿدعتےکہنسگر اجںیئ ستیعہ
 یتہ ںیہ ہک بج ںیم ےن اوباانسللب یک ہی ابت ینس وت اشؾ ےک فتق ںیم ےن اےنپ ڑپکے ےنہپ افر روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختمںیماحرضوہیئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےساوباانسللبیکابتیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوک وکفعض
لمحوہایگےہوتابوتالحؽوہیئگےہارگوتاچےہوتاکنحرکیتکسےہانباہشبےتہکںیہہکےھجماںیمسوکیئابقتحولعمؾںیہنوہیت
ہک وکیئ وعرت ہچبیک دیپاش ےک وفرا دعب اکنحرکے ارگہچ اوکسدؾافنس اجری یہ ویکں ہن وہ رگم ہیرضفری ےہ ہکوشرہ اس ےس
امجعہنرکےبجکتہکفہافنسےسافرغہنوہاجےئےلہپہیومعیممکحانزؽوہاہکوعرںیتوشرہیکفافتےکدعباچرامہدسدؿ
کت اےنپ آپ وک رفےک رںیھک ینعی اینپ دمتدعتیک سگارںی دعب ںیم اںیمساحہلم وعروتں اک اانثتسء ایکایگہک ایکن دعت فعض لمح
ےہ

رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ویسن،ہبتع،رضحتدیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
احہلموعرتیکدعتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 537

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بًَ ٩لء ،ابًَ ٩لء ،حرضت ًبساہلل رضي اہلل ً٨ہ

ئ أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی ٍَ َح َّسثَ َ٨ا
ئ َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا َو َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ْصی َب ٌِ َس اْلِ َ ِربَ ٌٍَٔ
سو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٩ِ ٣َ ٢طا َئ ََل ًَ ُِ ٨ت ُط َْلُِ٧زَِٔ ٟت ُس َورةُ اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِِ ٣ُ ٩شُ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠
ئ ا َِ ِ ُ٘ ٟ

ْشا
اْلِ َ ِط ُضز ٔ َو ًَ ِ ّ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،دمحم نب العء ،انب العء ،رضحت دبعاہلل ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ ےتہک ےھت ہک وج اچےہ  ھج ےس ابمہلہ رک
ال ْریَعَ ِة َْ ا ْشه َ ْ
عاےکدعبانزؽوہیئےہ
ےلہکوھچیٹوسرہاسنء(ینعیوسرہالطؼ) َْ ا
ال ُرِ َف ً
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دمحمنبالعء،انبالعء،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؾفدلیکدعتاکایبؿ
ابب  :الطؼاکایبؿ
اؾفدلیکدعتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 538

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب ٩جٌْف ،اب٣ ٩ثىيً ،بساَلًلی ،سٌیس َّ٣ط ،ب ٩حیوہ ٗبیؼہ ب ٩ذویب ،حرضت ً٤ز و ب٩
اٌٟاؾ رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس أَ ََّ ٣ُ ٪ح ََّ ٤س بِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
ْف َح َّسثَ ُض ِ ٥ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ََِّ ٣َ ٩طٕ
اؾ َٗا َََ ٢ل تُ َ٠ب ُِّشوا ًَ َِ ٠ی َ٨ا ُس ََّٗ ٍّ ٨ا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي ُس ََّ٧ ٍَ ٨ب ٔ ِّی َ٨ا
ًَ َِ ٩ر َجا ٔ
یؼ ٍَ بِ ٔ ٩ذُ َؤیِبٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
ئ بِ َٔ ٩ح ِی َو َة ًَ َِٗ ٩ب ٔ َ

ْش َی ٌِىٔي أُ َّ٦ا َِ ٟو َٟسٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّٔ ً ٥َ ٠سةُ ا َِ ٤ُ ٟت َوَِّی ًَ َِ ٨ضا أَ ِر َب ٌَ ٍُ أَ ِط ُضز ٕ َو ًَ ِ ْ

ہبیتق نب دیعس ،دمحم نب رفعج ،انب ینثم ،دبعاالیلع ،دیعس رطم ،نب ویحہ ہصیبق نب ذفبی ،رضحت رمعف نب ااعلص ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکاںوہںےناہک ہکمہےسایکن تنہنوداپؤافرانباینثملےناہکہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیک تنآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایسجوعرتاکوشرہرماجےئایکسدعتاچرامہدسدؿےہینعیاؾفادلیک
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دمحمنبرفعج،انبینثم،دبعاالیلع،دیعسرطم،نبویحہہصیبقنبذفبی،رضحترمعفنبااعلصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجوعرتنیتالطںیقوہاجںیئفہاسہقبوعرتےساکنحںیہنرکیتکساتفہکیتقدفرسےصخشےساکنحہنرکے
ابب  :الطؼاکایبؿ
سجوعرتنیتالطںیقوہاجںیئفہاسہقبوعرتےساکنحںیہنرکیتکساتفہکیتقدفرسےصخشےساکنحہنرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 539

راوی ٣ :شسز ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابزاہی ،٥اسوز ،حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی ٍَ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت ُسئ ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ر ُج ٕ ١كَ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َتطُ َی ٌِىٔي ثَ ََلثّا َٓ َتزَ َّو َج ِت َز ِو ّجا َُي ِ َر ُظ ٓ ََس َخ َ ١ب ٔ َضا ث ُ َّ ٥كَ ََّ َ٘ ٠ضا َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یُ َواٗ ٔ ٌَ َضا أَ َت ٔح ُّ١
َخ َویَ ُذ َ
ٟٔزَ ِو ٔج َضا اْلِ َ َّو َٔٗ ٢اَِ ٟت َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َت ٔح َُّْ ِ ٔ ٟ ١ل َّو َٔ ٢حًَّي َت ُذ َ
وَ ًُ ٚش ِی ََ ٠ت َضا
وَ ًُ ٚش ِی َِ ٍَ ٠اْل َ ٔ

دسمد ،اوباعمفہی ،اشمع ،اربامیہ ،اوسد ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےس ہی ہلئسم
درایتفایکایگہکاکیصخشےناینپویبیوکنیتالطںیقددییافراسوعرتےندفرسےرمدےساکنحرکایلفہاےکساپسایگرگم
اس ےن امجع ےس لبق یہ الطؼ ددیی وت ایک فہ اب ےلہپ وشرہ ےک ےیل الحؽ وہ اجےئیگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ
وعرتےلہپوشرہےکےیلاوستقکتالحؽںیہنوہیتکس بجکت فہدفرسے وشرہ ےسافرفہوشرہاس ےس ذلتامجعاحلصہن
رکےل
رافی  :دسمد،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زانتخسرتنیانگہےہ

ابب  :الطؼاکایبؿ
زانتخسرتنیانگہےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 540

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،ابووائ٤ً ،١زو بَ ٩شحبی ،١حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز رضي اہلل ً٨ہ

َش ِحبٔی َِ ًَ ٩ِ ًَ ١بسٔ اہللٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٕٔ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ١زٔو بِ َٔ ُ ٩
َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ُّی َّ
َ َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت ث ُ َّ ٥أَ ٌّی َٗا َ ٢أَ َِ ٪ت ِ٘ ُت ََ ١وََ ٟس َک ََ ٣دا َٓ ٍَ أَ َِ ٪یأِک ُ َ١
اٟذٔ ِ ٧ب أَ ًِوَ َُٗ ٥ا َ ٢أَ َِ ٪ت ِح ٌَ َِ ١هَّلِل ًّ ٔ ٧سا َوص َُو َخ ََ َ٘ ٠

َ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ث ُ َّ ٥أَ ٌّی َٗا َ ٢أَ ِ ٪تُزَان ٔ َی َحٔ٠ی ََ ٍَ ٠جار َٔک َٗا ََ ٢وأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی َت ِؼس َٔیِ َٗ ٙو ٔ ٢أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ََ ٌَ ٣
و ٪اَِ ٔ٨َّ ٟص َّأًٟي َرح ََّ ٦اہللُ إ ٔ ََّل بٔا َِ ٟح َِّ ٙو ََل َیزَُِ ٧وِ ٪اْل َی ٍَ
َو َّأ ٟذ َ
آَخ َو ََل َی ِ٘ ُت َُ ٠
یََ ٩ل َی ِس ًُ َ
و ٍَ ٣َ ٪اہللٔ إ ٔ َّ ٟضا َ َ
دمحمنب،ریث،ایفسؿ،وصنمر،اوبفالئ،رمعف نبرشلیبح ،رضحتدبعاہلل نبوعسمد ریضاہللہنع ےسرفاتی ےہ ہک ںیم ےنروسؽ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک وکاسن انگہ بس ےس ڑبا ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل ےک اسھت یسک وک رشکی
رہھٹااناحالہکنفیہریتااخقل ےہںیم ےنرھپوپاھچاسےک دعببسےسڑباانگہوکؿاس ےہ؟آپیلص اہللہیلعفآہل فملس ےنرفامای
اس ایخؽ ےس اےنپ ےچب وک لتق رک دانی ہک ریتے رزؼ ںیم فہ ریتا رشکی وہ اجےئ اگ ںیم ےن رھپ وپاھچ ہک اس ےک دعب بس ےس ڑبا
انگہ وکؿ اس ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای زپفیس یک ویبی ےس زان رکان (ینعی اکی وت زان ذباتوخد انگہ ےہ اس رپ زپفیس
ےک قح رپ ڈاہک ڈاانل دفرسا انگہ ےہ) رفامای ایکس اتدیئ ںیم ہی آتی انزؽ وہیئ (رتہمج) وج ولگ اہلل ےک اسھت یسک وک رشکی ںیہن
رہھٹاےتقحےکریغبیسکاجؿوکلتقںیہنرکےتافرزانںیہنرکےتاخل
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،وصنمر،اوبفالئ،رمعفنبرشلیبح،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
زانتخسرتنیانگہےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 541

راوی  :اح٤س ب ٩ابزاہی ،٥ححاد ،اب ٩جزیح ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٩ِ ًَ ٥ححَّا ٕد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ ٢وأَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َی ُ٘و َُ ٢جائ َ ِت
ئ
رکصُوا َٓت ََیاتًَٔ ٥ِ ُٜل َی ا ِٟب ٔ َِا ٔ
رکصُىٔي ًَل َی ا ِٟب ٔ َِا ٔ
َ َو ََل تُ ِ ٔ
ِٔ ٣شٜٔی ََ ٔ ٟ ٍْ ٨ب ٌِ ٔف اْلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٘اَِ ٟت إ ٔ ََّ ٪س ِّیسٔی یُ ِ ٔ
ئ َٓ َ٨زَ َِٔ ٢ی ذََ ٔ ٟ

ادمحنباربامیہ،اجحج،انب رجبا،اوبزج ،،رضحتاجربنب دبعاہللریضاہللہنع ےسرفاتی ےہہکاکیااصنرییک ولڈنی  اکسانؾ
مسبکہ اھت فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہیئ افر وبیل ریما آاق ےھجم ہشیپ رکاےن رپ وبجمر رکات ےہ وت ہی آتی انزؽ
اَث َ َلَعال ِْیعَ اائِاالٓۃیمتاینپابدنویںوکدباکریرپوبجمرہنرکفوجاپکدانمرانہاچیتہںیہ)
ف ُِ ْ
وہیئ َف َ ال ُ ْت ُِها َ َ َ

رافی  :ادمحنباربامیہ،اجحج،انبرجبا،اوبزج ،،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
زانتخسرتنیانگہےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 542

راوی ٌ٣ :ت٤ز ٛے واٟس

ُکاصٔضْٔ ُٔ َُ َّ٩ور َرح ْٔیَٗ ٥ا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َو َ ٩ِ ٣یُ ِ ٔ
رک ُّص ٪َّ ٔ َّٓ َّ٩اہللَ َٔ ٩ِ ٣ب ٌِسٔ إ ٔ ِ َ
َ
رک َصا ٔ
ت
َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أبٔی ا َِ ٟح َش ْٔ ُٔ َُ ٩ور َُ ٟض َّ٩ا َِ ِ ٤ُ ٟ
دیبعاہللنباعمذ ،رمتعم ےکفادلےسرفاتیےہ ہکوج ہیاراشددخافدنیےہفنمرکیهہنافؿاہللاخل ینعی وجصخش ا وکدباکری رپ

وبجمررکے اگ وت اہلل اعتیل ایکنزربدیتس ےک دعب ےنشخبفاال افر رہمابؿ ےہ ااکس وہفمؾایبؿ رکےت وہےئدیعس نب ایب انسحل ےن اہکہک فہ
اؿوبجمرافرےبسبولڈنویںوکےنشخبفاالےہ
رافی  :رمتعمےکفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہیکرفتیض
ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہیکرفتیض

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 543

راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤س ب ٩طبویہً ،لی ب ٩حشين ب ٩واٗس ،یزیس ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ َٔ ٩ط ُّب َویِطٔ َح َّسثَىٔي ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح َشي ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس اِ ٨َّ ٟحو ٔ ِّی ًَ ِٔ ِ ً ٩
ی ٩آ َُ٨٣وا ُٛت َٔب ًََِ ٠یِّ ٥ِ ُٜ
اض ًَل َی ًَ ِض ٔس أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی
اٟؼ َی ُا٤َ َٛ ٦ا ُٛت َٔب ًَل َی َّأ ٟذ َ
ض َیا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
ًَبَّا ٕ
یِ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٩بَ َ ََٓ ٥ِ ُٜٔ٠
ا ٪اُ ٨َّ ٟ

َّ
رح ََِ ٠ًَ ٦یض ٔ َِّ ٥
اَ ٪ر ُج َْ ١نٔ َِشطُ
اب َواَ ٨ِّ ٟشا ُئ َو َػا ُ٣وا إلٔ َی ا َِ٘ ٟاب ٔ ََٓ ٍٔ٠ا ِخ َت َ
اْٟش ُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َػ َِّ ٠وا ا َِ ٌَ ٟت َُ َ ٍَ ٤
اٟل ٌَ ُاَ ٦و َ
ُسا  ٩ِ ٤َ ٔ ٟبَِ ٔ َی َو ُر ِخ َؼ ٍّ َو ََ٘ َٓ ٍّ ٌََ ٔ٨ِ ٣ا َ٢
َِّط َٓأ َ َرا َز اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١أَ َِ ٪ی ِح ٌَ َ ١ذََ ٔ ٟ
َی ِ ّ
َٓ َحا َ ٍَ ٣ا َِ ٣زأَ َت ُط َو َٗ ِس َػلَّی ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ َوُ ٥َِ ٟیٔ ٔ ِ
س
ُو ٪أَ ِن ُٔ َشِ ٥ِ ُٜاْل َی ٍَ َوک َ َ
ُس ِب َحاَ٧طُ ًَ ٥َ ٔ ٠اہللُ أَ٨ِ ُٛ ٥ِ َُّٜ٧ت َُِ ٥ت ِد َتاَ ٧
اَ ٪ص َذا ٔ٤َّ ٣ا َن َٔ ٍَ اہللُ بٔطٔ اَ ٨َّ ٟ
اض َو َر َّخ َؽ َُ ٟض َِ ٥و َی َّ َ

ادمح نب دمحم نب وبشہی ،یلع نب نیسح نب فادق ،سیدی ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل اعتیل اک اراشد ےہ
(رتہمج) اے اامیؿ فاول مت رپ رفزہ رفض ایک ایگ ےہ سج رطح ہک مت ےس ےلہپ فاےل ولوگں رپ رفض ایک ایگ اھت دہع راستل ںیم ہی
ومعمؽ اھت ہک بجولگ اشعء یک امنز زپھ ےتکچ وت اؿ رپ اھکان انیپ افر وعروتں ےس امجع رکان رحاؾ وہاجات افر ہی رفزہ ایلگ راتکت اتلچ
سپاکیرمہبتاکیصخشےناےنپسفنےکاسھتایختنیکافراینپویبیےسامجعرکایلاحالہکنفہاشعءیکامنززپھاکچاھترگمرفزہ
یْفُ ُک
َ ِ َ َ َّ ُ ُک ن
َث تْ ُ ْم َتخ ْ َبا ُاث َؿ َأ َش ْم
لَعا ُ
ااطفرںیہنایکاھتاہللاعتیلےناچاہہکولوگںےکےیلآاسینوہ۔رتصخافرتعفنموہوتاراشدوہا َ
ّللّأ ْ
ت
ت
ینعیاہللےن مھاارےدولںیکوچریڑکپیلسپاسےن مھااراوصقراعمػرکدایافرمتےسدرسگرایک۔افرہیمکحاسےیلانزؽرفامای
ہکاہللاؿوکعفناچنہپےئافراؿےکےیلرتصخافرآاسینوہ۔
رافی  :ادمحنبدمحمنبوبشہی،یلعنبنیسحنبفادق،سیدی،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہیکرفتیض

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 544

راوی  :نْص بً ٩لی اب ٩نْص ،ابواح٤س ،ارسائی ،١ابی اسح ،ٙحرضت بزاء بً ٩ازب رضي اہلل تٌالی

 ١إٔذَا
 ٩ِ ًَ ١أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
ا ٪اَّ ٟز ُج ُ
رسائ ٔی ُ
ئ َٗا َ ٢ک َ َ
ِم أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو أَ ِح ََ ٤س أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِ َ
َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
ْص بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩ن ِْصٕ ا َِ ٟح ِض َـ ٔ ُّ
ِ
اَ ٪ػائ ّٔ٤ا َٓ َ٘ا ََ ٨ِ ٔ ً ٢س ٔک َط ِی ْئ َٗاَِ ٟت َلَ ٌََ ٟل يی
ِص َ ٍَ ٣بِ َِ َٗ ٩ی ٕص اْلِ َ ِن َؼار َّٔی أَتَی ا َِ ٣زأَ َتطُ َوک َ َ
َػ َاَ ٨َ َٓ ٦اَ ٥َِ ٟ ٦یأک ُ ِ ١إلٔ َی ِٔ ٣ثَ ٔ ٠ضا َوإ ٔ َِّ ٔ ٪
ا٪
ٕ اَ ٨َّ ٟض ُ
ََ َط ِیئّا ٓ ََذ َص َب ِت َوَُ َ٠ب َ ِت ُط ًَ ِیُ ُ٨ط َٓ َحائ َ ِت َٓ َ٘اَِ ٟت َخ ِی َب ٍّ ََ ٟ
أَذِ َص ُب َٓأَكُِ ُ٠ب َ ٟ
ار َحًَّي ُُش َٔي ًََِ ٠یطٔ َوک َ َ
َ َٓ ٥َِ ٠یَ َِ ٨ت ٔؼ ِ

ُ
َ ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨َ َٓ ٥َ ٠زََِ ٟت أُح ٔ ََّ ١لَِ ٟ ٥ِ ُٜی َِّ ٍَ ٠
رقأَ إلٔ َی
ُک ذََ ٔ ٟ
َی ٌِ َُ ٤
 ١یَ ِو َُ ٣ط ِٔی أَ ِر ٔؿطٔ ٓ ََذ َ َ
اٟؼ َیا ٔ ٦اَّ ٟزٓ َُث إلٔ َی ن َٔشائَٔ َ ٥ِ ٜ

َٗ ِؤٟطٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ َٔ ٟحز ٔ
رصن نب یلع انب رصن ،اوبادمح ،ارسالیئ ،ایب ااحسؼ  ،رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک بج وکیئ صخش رفزہ
راتھکےہافرااطفرےیکریغب(رغفبآاتفبےکدعب)وساجاتوتایلگراتکتفہاھکیپںیہناتکساھتاکیرمہبترصہمنبسیقااصنری
اینپویبیےکاپسآےئاساحؽںیمہکفہرفزہےسےھتوپاتھچاپساھکےنیکوکیئزیچ ےہ؟(سجےسرفزہااطفررکوکسں)فہوبیل
ںیہنرگمںیماجیتوہافرھچکالتشرکےکالیتوہں۔فہیلچیئگافراسدفراؿاؿیکآھکنگلیئگبجفہفاسپآیئ(افروسےتوہےئ
اپای وت)وبیل۔ اوسفس اب اھکےن ےنیپ ےس رحمفؾ وہ ےئگ۔ رھپ دفرسےدؿ دفرہپ کت وھبک یک دشت ےس اؿ رپ یشغ اھچ یئگ افر فہ
دؿ رھب اےنپ تیھک رپ اکؾ ایک رکےت ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس اک ذرک وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ ہی آتی
ت
انزؽوہیئ(رتہمج)الحؽوہا مھاارےےیلوعروتںےسامجعرکانرفزہیکراوتںںیمرافیےنہیآتیوکنمارجفلکتزپاھ
رافی  :رصننبیلعانبرصن،اوبادمح،ارسالیئ،ایباقحس،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آتیرقآینفیلعاذلنییطیقوہندفییکوسنمیخاکایبؿ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
آتیرقآینفیلعاذلنییطیقوہندفییکوسنمیخاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 545

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،برک ،اب٣ ٩رض٤ً ،ز ب ٩حارث ،بٜير ،یزیس ،حرضت س٤٠ہ ب ٩اٛوَ

یس َِ ٣ول َی َسَ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠سٍَ ٤ََ ٠
رض ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩ب ُ َٜيِر ٕ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا بَ ِ ْ
رک َی ٌِىٔي ابِ ََ َ ٣ُ ٩
َّط َو َی ِٔ َتس َٔی
بِ ٔ ٩اْلِ َ َِ ٛو َٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زََِ ٟت صَ ٔذظ ٔ ِاْل َی ٍُ َو ًَل َی َّأ ٟذ َ
ی ٩یُ ٔلی ُ٘وَ٧طُ ٓ ِٔس َی ٍْ كَ ٌَ ُاِ ٣ٔ ٦شٜٔي ٕن ک َ َ
ا ٩ِ ٣َ ٪أَ َرا َز ٔ٨َّ ٣ا أَ ُِ ٪ی ِٔ ٔ َ
ٓ ٌََ ََ ١حًَّي َ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ٍُ َّأًٟي َب ٌِ َسصَا َٓ ََ ٨ش َد ِت َضا

ہبیتقنبدیعس،رکب،انبرضم،رمعنباحرث،ریکب،سیدی،رضحتہملسنباوکعےسرفاتیےہہکبجہیآتی َف َ َلَع َّ ِ
يیُ ِطی ُقو َت ُة
ال َ
مِش
دِفْ َت ٌة َطعَا ُاؾ ْ ِکت ٍنانزؽوہیئوجاسےکدعبےہاسےناسآتیوکوسنمخرکدای۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رکب،انبرضم،رمعنباحرث،ریکب،سیدی،رضحتہملسنباوکع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
آتیرقآینفیلعاذلنییطیقوہندفییکوسنمیخاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 546

راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤سً ،لی ب ٩حشين ،یزیسً ،رک٣ہ ،ابً ٩باض

ی٩
ض َو ًَل َی َّأ ٟذ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَىٔي ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح َشي ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
یس اِ ٨َّ ٟحو ٔ ِّی ًَ َِ ِ ً ٩

اَ ٩ِ ٣َ ٪طا َئ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥أَ َِ ٪ی ِٔ َتس َٔی ب ٔ َل ٌَاِ ٣ٔ ٔ ٦شٜٔي ٕن ا ِٓ َت َسی َو َت َُّ َٟ ٥ط َػ ِو ُُ ٣ط َٓ َ٘ا َ٩ِ ٤ََ ٓ ٢
یُ ٔلی ُ٘وَ٧طُ ٓ ِٔس َی ٍْ ك َ ٌَ ُاِ ٣ٔ ٦شٜٔي ٕن ََٓ َ َ
َت َل َّو ََ َخي ِ ّرا َٓ ُض َو َخي ِ ْر َُ ٟط َوأَ َِ ٪ت ُؼو ُ٣وا َخي ِ ْر َل ٥ِ ُٜو َٗا ََ ٩ِ ٤َٓ ٢طض ٔ َس َّٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣
یـا أَ ِو ًَل َی َس َْفٕ
ا٣َ ٪ز ٔ ّ
اٟظ ِض َز ََِٓ ٠ی ُؼ ُِ ٤ط َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
َ

َخ
ٌَٓ َّٔس ْة ٔ ٩ِ ٣أَیَّإ ٦أ ُ َ َ

مِش
ادمح نب دمحم ،یلع نب نیسح ،سیدی ،رکعہم ،انب ابعس ےس رفاتی ہک بج ہی آتی انزؽ وہیئ َف َ َلَع َّ
ِ
ي یُ ِطی ُقو َت ُة دِفْ َت ٌة َطعَا ُاؾ ْ ِکت ٍن
ال
َ
ینعیوجولگ ابفوجداطتقف وقتےکرفزہہنرانھکاچںیہوت اؿرپوطبر دفہیدانیاچاتہفہ دفہید اتےہافر اسےکرفزہیک لیمکتیھجمس
اجیت۔اسےکدعباہللاعتیل ےناراشدرفامای(رتہمج)وج صخشاےنپ وطررپزمدیالھبیئ رکاناچےہوتاس ےکقح ںیمرتہبےہرگمرفزہ
ت
رانھک یہ مھاارے ےیلرتہب ےہ۔ اس ےک دعب ہی مکحانزؽوہا ہک (رتہمج) مت ںیم ےس وج صخش امہ راضمؿ وک اپےئ فہ اس ےک رفزے
رےھکاع ہتوجصخشامیبروہایاحتلرفسںیموہوتاےپنرفزفںیکیتنگدفرسےدونںںیموپریرکےل۔

رافی  :ادمحنبدمحم،یلعنبنیسح،سیدی،رکعہم،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اساکایبؿہکمکحرقآینوجولگابفوجدوقتےکرفزہہنرںیھکفہاکینیکسموکاھکانالھکدںیابیھبوبڑےھرمدافر
وعرتافراحہلموعروتںےکےیلابیقےہ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
اساکایبؿہکمکحرقآینوجولگابفوجدوقتےکرفزہہنرںیھکفہاکینیکسموکاھکانالھکدںیابیھبوبڑےھرمدافروعرتافراحہلموعروتںےکےیلابیقےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 547

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١اباٗ ،٪تازہً ،رک٣ہ ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض

ض َٗا َ ٢أُثِب ٔ َت ِت ُ ٠ِ ٔ ٟح ِبل َی َوا ِِ ٤ُ ٟز ٔؿ ٍٔ
ٔرک ََ ٍَ ٣ح َّسثَ ُط أَ َّ ٪ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبَا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ أَ َّٔ ِ ً ٪
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

ومیسنباامسلیع،اابؿ،اتقدہ،رکعہم،رضحتدبعاہللنبابعسےسرفاتیےہہکاحہلمافردفدھالپےنفایلوعرتےکےیلہیمکح
ابیھبابیقےہ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،اابؿ،اتقدہ،رکعہم،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اساکایبؿہکمکحرقآینوجولگابفوجدوقتےکرفزہہنرںیھکفہاکینیکسموکاھکانالھکدںیابیھبوبڑےھرمدافروعرتافراحہلموعروتںےکےیلابیقےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 548

راوی  :اب٣ ٩ثىي ،ابً ٩سی ،سٌیسٗ ،تازہً ،زرہ ،سٌیس ب ٩جبير ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض

َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ض َو ًَل َی
ٔی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ًَِ ٩ز ِ َر َة ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ی ٩یُ ٔلی ُ٘وَ٧طُ ٓ ِٔس َی ٍْ ك َ ٌَ ُاِ ٣ٔ ٦شٜٔي ٕن َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت ُر ِخ َؼ ٍّ َّ ٔ ٟ
٠ظ ِیذٔ ا ِل َٜبٔير ٔ َوا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔا ِل َٜبٔي َرة ٔ َوصُ َ٤ا یُ ٔلی َ٘ا ِّٔ ٪
َِّطا
َّأ ٟذ َ
اٟؼ َی َا ٦أَ ُِ ٪یٔ ٔ َ
َِّط َتا َوأَك ِ ٌَ ََ ٤تا
َویُ ِلٌ َٔ٤ا ََ َ َ٣
ا ٪کُ ِّ١یَ ِوِ ٣ٔ ٕ ٦ش ٜٔی ّ٨ا َوا ُِ ٟح ِبل َی َوا ِ٤ُ ٟزِ ٔؿ ٍُ إٔذَا َخا َٓ َتا َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َی ٌِىٔي ًَل َی أَ ِو ََلزٔص َٔ٤ا أَٓ َ َ
َ َ
ي یُ ِطی ُقو َت ُة دِفْ َت ٌة َطعَا ُاؾ
انب ینثم ،انب دعی ،دیعس ،اتقدہ ،زعرہ ،دیعس نب ریبج ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رمفی ےہ ہک َف َلَع ّالِ َ
مِش
ْ ِکت ٍن اخل ہی رتصخ یھت وج وبڑےھ رمد افر وعرت ےک ےیل وا ہ فہ ابفوجد دقرت ےک رفزہ ہن رانھک اچںیہ وت رفزہ ہن رںیھک افر رہ
رفزہےکدبہلںیماکینیکسموکاھکانالھکدںیایسرطحہیرتصخاحہلمافررمطعہےکےیلیھتوا ہفہوخػوسحمسرکںیاوبداؤد
ےناہکینعیاےنپوچبںےکاصقنؿاکہکفہرفزہہنرںیھکافراسےکدبہلںیماکینیکسموکاھکانالھکدںی۔
رافی  :انبینثم،انبدعی،دیعس،اتقدہ،زعرہ،دیعسنبریبج،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہنیہمیھبکاسیتندؿاکیھبوہاتےہ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
ہنیہمیھبکاسیتندؿاکیھبوہاتےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 549

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩رحب ،طٌبہ ،اسوز ،بٗ ٩یص ،سٌیس ب٤ً ٩زو ،حرضت اب٤ً ٩ز

اؾ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُِ َ ٩

ًَُ ٤ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَّٔ٧ا أ ُ َّ ٍْ ٣أ ُ َِّّ ٣ی ٍْ ََل َِٜ٧ت ُُب َو ََل ِ َ ٧ح ُش ُب َّ
اٟظ ِضزُ صَ ََ ٜذا َو َص ََ ٜذا َوصَ ََ ٜذا َو َخ ََ ٨ص
َ
ُسََ ٠مَي ُ ٪أ ُ ِػبٌُطُ ِٔی َّ
یَ ٩وثَ ََلث ٔي َن
ْٔش َ
اٟثاَ ٔ ٟث ٍٔ َی ٌِىٔي تٔ ِش ٌّا َوً ِ ٔ
َ
ِ
امیلسؿ نب رحب ،ہبعش ،اوسد ،نب سیق ،دیعس نب رمعف ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایمہاؿزپھولگںیہمہاسباتکبںیہناجےتنہنیہمویںوہاتےہویںوہاتےہافرویںوہاتےہ(ینعیآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن اہھت یک اویلگنں ےس یئاای) امیلسؿ ےن اہک رسیتی رمہبت ںیم اکی ایلگن وک دنب رک ایل ینعی ہی یئاای ہک ہنیہم یھبک اسیتن دؿ اک وہات
ےہافریھبکسیتدؿاک۔
رافی  :امیلسؿنبرحب،ہبعش،اوسد،نبسیق،دیعسنبرمعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
ہنیہمیھبکاسیتندؿاکیھبوہاتےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 550

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩زاؤز ،ح٤از ایوب٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
َّ
َو َس ََّّ ٥َ ٠
َِّطوا َحًَّي َت َز ِو ُظ َّٓ ٔ َِِ ٠ًَ ٥َّ ُُ ٪یَٓ ٥ِ ُٜا ِٗ ُس ُروا َُ ٟط ث َ ََلث ٔي َن َٗا َ٢
ْٔش َ
اٟظ ِضزُ تٔ ِش ٍْ َوً ِ ُ
وَََ ٓ ٪ل َت ُؼو ُ٣وا َحًي َت َز ِو ُظ َو ََل ُتٔ ٔ ُ
اب َو ََل َٗت َ َر ْة
ْٔش َ
اَ ٪ط ٌِ َبا ُ ٪تٔ ِش ٌّا َوً ِ ٔ
یَ٧ ٩وَ َز َٟطُ َّٓ ٔ ُِ ٪رئ َٔی ٓ ََذ َ
اک َوإ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪یُ َز َوَ ٥َِ ٟی ُح ُِ ١ز َ
ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز إٔذَا ک َ َ
ََٓ َ َ
و٨ِ ٣َ ٪وَ زٔظ ٔ َس َح ْ
ض َو ََل یَأ ِ ُخ ُذ ب ٔ َض َذا
اب أَ ِو َٗتَرَ ْة أَ ِػ َبحَ َػائ ّٔ٤ا َٗا ََ َ ََٓ ٢
َِّطا َّٓ ٔ َِ ٪حا َ ٢زُ َ
َِّط َ ٍَ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
أَ ِػ َبحَ ُّ ٔ ٔ٣
ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ُیٔ ٔ ُ
و٨ِ ٣َ ٪وَ زٔظ ٔ َس َح ْ
اب
ا ِٔ ٟح َش ٔ
امیلسؿ نب داؤد ،امحد اویب ،انعف ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک یھبک
ہنیہماسیتندؿاکوہاتےہسپبجکتاچدنہندوھکیرفزہہنروھکافراسرطحرفزہوموقػہنرکفبجکتہکاچدنہندھکیولافرارگ
اسدؿعلطماربآولدوہوتسیتیکیتنگوپریرکفرافیاکایبؿےہہکانبرمعابعشؿیکاسیتناترخیوکاچدندےتھکیارگداھکیئدےاجات
وتکیھٹافرارگاسدؿعلطمآربآولدہنوہات افرولوگںوک اچدنرظنہنآاتوت اےلگدؿرفزہہنرےتھکنکیلارگعلطمارب آولدوہاتایرگد
ابغر وہات وت اےلگ دؿ رفزہ رےتھک (ینعی ویؾ الشک ںیم) رافی ےتہک ںیہ ہک انب رمع رفزہ بس ولوگں ےک اسھت وموقػ رکےت اس ںیم
اےنپاسباکایخؽہنرکےت۔

رافی  :امیلسؿنبداؤد،امحداویب،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
ہنیہمیھبکاسیتندؿاکیھبوہاتےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 551

راوی  :ح٤یس ب٣ ٩شٌسہً ،بساٟوہاب ،ایوب ،حرضت ً٤ز بً ٩بساٌٟزیز

ْصة ٔ بَ َ٨َ َِ ٠ا ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
اب َح َّسثَىٔي أَ ُّی ُ
وب َٗا ََ َٛ ٢ت َب ًُ َ٤زُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔإلٔ َی أَصِ ٔ ١ا َِ ٟب ِ َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو َحسٔیثٔ ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠زا َز َوإ ٔ َّ ٪أَ ِح َش َ٣َ ٩ا یُ ِ٘ َس ُر َٟطُ أََّ٧ا
َ
ا ٪لَٔ َٜذا َو ََ ٛذا َٓاٟؼَّ ِو ُ ٦إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ ل ٔ ََ ٜذا َو ََ ٛذا إ ٔ ََّل أَ َِ ٪ت َز ِوا ا ِٟض ٔ ََل َِ َٗ ٢ب َ ١ذََ ٔ ٟ
إٔذَا َرأَیِ َ٨ا ص ََٔل ََ ٢ط ٌِ َب َ

دیمح نب دعسمہ ،دبعاولاہب ،اویب ،رضحت رمع نب دبعازعلسی ےن الہ رصبہ وک اھکل ہک ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ہی
دحثی یچنہپ ےہ اسیج ہک انبرمع یک دحثی ںیم ےہ افر اس دحثی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک ااھچ ادنازہ ہی ےہ ہک بج مہ ابعشؿ اک اچدن
الفں الفں دؿ دںیھکی وت راضمؿ اک اچدن دخا ےن اچاہ وت الفں دؿ وہاگ نکیل ارگ اچدن اس ےس ےلہپ رظن آ اجےئ وت راضمؿ ایس اسب
ےسوہاگسجدؿاچدنداھکیےہ(ویکہکنرشتعیںیماابتعررفاتیاکےہہنہکادنازہاک)
رافی  :دیمحنبدعسمہ،دبعاولاہب،اویب،رضحترمعنبدبعازعلسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
ہنیہمیھبکاسیتندؿاکیھبوہاتےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 552

ًیسي ب ٩زی٨ار٤ً ،زو ب ٩حارث ،اب ٩ابی ِار ،حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز
راوی  :اح٤س ب٨٣ ٩یٍ اب ٩ابی زائسہٰ ،

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
ِا ٕر ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
یٍ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة ًَ َِٔ ً ٩یسي بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔث بِ ٔ ٩أَبٔی ٔ َ
ی ٩أَ ِٛث َ َر ٔ٤َّ ٣ا ُػ ِ٨َ ٤ا َُ ٌَ ٣ط ثَ ََلث ٔي َن
ْٔش َ
َِ ٣ش ٌُوز ٕ َٗا َ٤ََ ٟ ٢ا ُػ ِ٨َ ٤ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠تٔ ِش ٌّا َوً ِ ٔ
ادمحنبعینمانبایبزادئہٰ،یسیعنبدانیر،رمعفنباحرث،انبایبرضار،رضحتدبعاہللنبوعسمدےناہکمہےنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکاسھتیئکراضمؿسگارےاؿںیماسیتناترخیےکراضمؿزایدہافرسیتاترخیفاےلمکےھت۔

رافی  :ادمحنبعینمانبایبزادئہٰ،یسیعنبدانیر،رمعفنباحرث،انبایبرضار،رضحتدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
ہنیہمیھبکاسیتندؿاکیھبوہاتےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 553

راوی ٣ :شسز ،یزیس ،ب ٩زریٍ ،خاٟسً ،بساٟزح ،٩٤حرضت ابوبرکہ

َّ
َ
رک َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز أَ ََّ ٪یز ٔ َ
یس بِ َ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ ُض َِ ٥ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ا َِ ٟحذا ُئ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أب ٔی بَ ِ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ط ِض َزا ً ٔی ٕس ََل یَ َِ ُ٘ ٨ؼا َٔ ٪ر ََ ٣ـا َُ ٪وذُو ا ِٔ ٟح َّحٍٔ

دسمد،سیدی،نبزرعی،اخدل،دبعارلنمح،رضحتاوبرکبہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدفونںدیع
ےکےنیہممکںیہنوہےتینعیراضمؿےکافرذفاہجحلےک
رافی  :دسمد،سیدی،نبزرعی،اخدل،دبعارلنمح،رضحتاوبرکبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اچدندےنھکیںیمارگولوگںےسیطلغوہاجےئ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
اچدندےنھکیںیمارگولوگںےسیطلغوہاجےئ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 554

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بیس ح٤از ،ایوب٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،حرضت ابوہزیزہ

َُک أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ِٔی َحسٔیثٔ أَ ُّی َ
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ذ َ َ
َح َوک ُ َُّ ٔ ٓ ١حا ٔد ٍََ َّٜ ٣
وَ ٪وأَ ِؿ َحا ُ ٥ِ ٛیَ ِو َُ ٦ت َـ ُّح َ
َِّط َ
رع َٓ ٍَ َِ ٣وٗ ٔ ْ
ٕ َوک ُ ُّ٣ٔ ١ىّي َْ َ ٨ِ ٣
َّط َُ ٥ِ ٛی ِو َُ ٦تٔ ٔ ُ
َو َس َّٔ ٓ ٥َ ٠یطٔ َٗا ََ ٢وٓ ٔ ِ ُ
وَ ٪وک ُ َُّ َ ١
ٕ
َح َوک ُ َُّ ١ج ِِ ٣َ ٍٕ ٤وٗ ٔ ْ
َْ َ ٨ِ ٣
دمحمنبدیبعامحد،اویب،دمحمنبدکنمر،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدیعارطفلاس
ض
دؿ ےہ سج دؿ مت ااطفر رکف افر دیع اال حی اس دؿ ےہ سج دؿ مت رقابین رکف افر اسرا رعافت رہھٹ ےن یک ہگج ےہ افر اسرا ینم

رقابؿاگہےہافرےکمےکامتؾراےتسرقابینیکہگجںیہافراسرازمدہفلفوقػیکہگجےہ۔
رافی  :دمحمنبدیبعامحد،اویب،دمحمنبدکنمر،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجراضمؿےکاچدنرپاربوہ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
بجراضمؿےکاچدنرپاربوہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 555

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨بً ،١بساٟزح ،٩٤ب٣ ٩ہسیٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟحً ،بساہلل ب ٩ابی ٗیص ،حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَىٔي ٌَُ ٣اؤیَ ٍُ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َٗ ِی ٕص َٗا َ٢
ا٣َ ٪ا ََل یَ َت َح َّٔ ُى َُٔ ٩ِ ٣ي ِرٔظ ٔ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َت َح َّٔ ُى َٔ ٩ِ ٣ط ٌِ َب َ
َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَائٔظَ ٍَ َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َت ُ٘و ُ ٢ک َ َ

اَِ ٠ًَ ٥َّ ُُ ٪ِ ٔ َّٓ ٪یطٔ ًَ َّس ثَ ََلث ٔي َن یَ ِو ّ٣ا ث ُ ََّ ٥ػ َا٦
ث ُ ََّ ٥ی ُؼ ُؤٟ ٦زُ ِؤ َیٍٔ َر ََ ٣ـ َ

ادمح نب لبنح ،دبعارلنمح ،نب دہمی ،اعمفہی نب اصحل ،دبعاہلل نب ایب سیق ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ابعشؿ یک اتروخیں وک سج دقر اامتہؾ ےس اید رےتھک ےھت اانت یسک افر ہنیہمیک اتروخیں وک اید ںیہن رےتھک ےھت رھپ بج
راضمؿاکاچدنوہاتوترفزےرےتھکافرارگاسدؿعلطماصػہنوہات(افراچدنرظنہنآاتوت)ابعشؿےکسیتدؿوپرےرکےتافر
رھپرفزےرےتھک(ویؾالشکںیمرفزہہنرےتھک)
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلنمح،نبدہمی،اعمفہینباصحل،دبعاہللنبایبسیق،رضحتاعہشئ
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
بجراضمؿےکاچدنرپاربوہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 556

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ػباح ،بزار ،جزیز بً ٩بساٟزح٨٣ ،٩٤ؼور ،ربعی ،رحاغ ،حرضت حذیٔہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح ا َِ ٟبزَّا ُز َح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس َّ
غ ًَ ِ٩
رحا ٕ
اٟـي ُِّّي ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔ ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٩

ُح َذ ِی َٔ ٍَ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل ُت َ٘ ِّس ُ٣وا َّ
اٟظ ِض َز َحًَّي َت َز ِوا ا ِٟض ٔ ََل َ ٢أَ ِو تُُ٠ٔ٤ِٜوا ا َِّٔ ٌٟس َة ث ُ َُّ ٥ػو ُ٣وا َحًَّي
اب أ ٨َّ ٟي ِّي
َت َز ِوا ا ِٟض ٔ ََل َ ٢أَ ِو تُُ٠ٔ٤ِٜوا ا َِّٔ ٌٟس َة َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ ُسٔ َِیا َُ ٪وَُيِرُ ُظ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ٕٓی ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َح ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠ی َُش ِّ ٥حُ َذ ِی َٔ ٍَ
دمحمنبابصح،زبار،رجرینبدبعارلنمح،وصنمر،ریعب،رحاش،رضحتذحہفیےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایراضمؿوکدقمؾتمرکفبجکتہکاچدندھکیہنولایسیت یکیتنگوپریہنرکولاسےکدعبرفزےرےتھکروہبجکتہک
(دیعاک)اچدنہندھکیولایسیترفزےوپرےرکف۔
رافی  :دمحمنبابصح،زبار،رجرینبدبعارلنمح،وصنمر،ریعب،رحاش،رضحتذحہفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگاسیتنراضمؿوکوشاؽاکاچدنرظنہنآےئوتسیترفزےوپرےرکف
ابب  :رفزفںاکایبؿ
ارگاسیتنراضمؿوکوشاؽاکاچدنرظنہنآےئوتسیترفزےوپرےرکف

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 557

راوی  :حش ٩بً ٩لی ،حشين ب ٩زائسہ ،س٤اکً ،رک٣ہ ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض

ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا ُح َشي ِْن ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ ِٔ ِ ً ٩
ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل ُت َ٘ ِّس ُ٣وا َّ
وَ ٪ط ِی ْئ َی ُؼو ُ٣طُ أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛو ََل َت ُؼو ُ٣وا َحًَّي َت َز ِو ُظ ث ُ َُّ ٥ػو ُ٣وا
اٟظ ِض َز بٔ ٔؼ َیأ ٦یَ ِوَ ٕ ٦و ََل یَ ِو َ٣ي ِ ٔن إ ٔ ََّل أَ َِ ٪یَ ُٜ

َ
َّ
َِّطوا َو َّ
وَٗ ٪ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوا ُظ َحات ٔ ُ ٥بِ ُ٩
ْٔش َ
اٟظ ِضزُ تٔ ِش ٍْ َوً ِ ُ
َحًي َت َز ِو ُظ َّٓ ٔ َِ ٪حا َ ٢زُوُ َ ٧ط ُ ََ٤ا ََٓ ٍْ ٣أت ُّٔ٤وا ا َِّٔ ٌٟس َة ثَ ََلث ٔي َن ث ُ َّ ٥أَٓ ٔ ُ
َِّطوا َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َوص َُو َحات ٔ ُ ٥بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠ابِ ُ٩
أَبٔی َػِٔي َر َة َو ُط ٌِ َب ٍُ َوا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َ ٥َِ ٟی ُ٘وُٟوا ث ُ َّ ٥أَٓ ٔ ُ

أَبٔی َػِٔي َر َة َوأَبُو َػِٔي َر َة َز ِو ُد أ ُ ِّ٣طٔ

نسح نب یلع ،نیسح نب زادئہ ،امسک ،رکعہم ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایاکیایدفدؿےلہپےسرفزہرھکرکراضمؿاکاابقتسؽتمرکفاالہیہکاؿدونںںیموکیئاعدةرفزہراتھکوہاافررفزہتمروھک
بجکتہکاچدنہندھکیولافررھپرفزہرےتھکروہاہیںکتہکوشاؽاکاچدندھکیولارگاسدؿعلطمرپاربوہ(افراچدنرظنہنآےئ)وت
سیت یکیتنگوپریرکفافراس ےکدعبرفزہوموقػ رکدف افرہنیہمیھبکاسیتندؿ اک یھب وہاتےہاوبداؤدےتہک ںیہہک اسرفاتیوک

احمتنبایبریغصہہبعشافرنسحنباصحلےنامسکےسایسینعمفوہفمؾےکاسھترفاتیایکےہنکیلاںوہںےن َأفْط ُِرفااکظفلذرک
ںیہنایک۔
رافی  :نسحنبیلع،نیسحنبزادئہ،امسک،رکعہم،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راضمؿوکدقمؾرکےناکایبؿ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿوکدقمؾرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 558

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤از ،ثابتَّ٣ ،طٖ ،حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼين

َّط ٕ
ئ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼي ِ ٕن َو َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ٖ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َّط ٕ
اَ ٪ط ِیئّا
ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
ا ٪بِ ُٔ ٩ح َؼي ِ ٕن أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٔ ٟ ٢ز ُج َٕ ١ص ُِ ١ػ َِ ٤ت َٔ ٩ِ ٣ط ِضز ٔ َط ٌِ َب َ
ٖ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ

َِّط َت ٓ َُؼ َِ ٥ی ِو ّ٣ا َو َٗا َ ٢أَ َح ُسص َُ٤ا یَ ِو َ٣ي ِ ٔن
َٗا ََ ٢لَ َٗا ََّٔٓ ٢ذَا أَٓ َ ِ

ومیس نب اامسلیع ،امحد ،اثتب ،رطمػ ،رضحت رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی
صخشےسرفامایایکوتےنابعشؿےکآرخےکرفزےرےھک؟اسےناہکںیہنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجراضمؿےک
رفزےوپرےوہاجںیئوتاکیرفزہرھکاکیرافییکرفاتیںیمویںےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدفرفزےرھک۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اثتب،رطمػ،رضحترمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿوکدقمؾرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 559

راوی  :ابزاہی ٥بًَ ٩لء ،وٟیس ب٣ ٩شً ،٥٠بساہلل بًَ ٩لء ،حرضت ابواَلزہز اِ٤ٟيرہ بَ ٩فوہ

ئ اٟزُّبَ ِیس ُّٔی َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣تابٔطٔ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِز َصز ٔ

اض إَّٔ٧ا َٗ ِس َرأَیِ َ٨ا
ض ب ٔ َسیِز ٔ ِٔ ٣ش َح َّٕ ١أ ٟذی ًَل َی بَ ٔ
ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ بِ َِٔ َ ٩ف َو َة َٗا ََ َٗ ٢اٌَ ٣ُ ٦اؤیَ ٍُ ِٔی ا٨َّ ٟا ٔ
اب ح َِٔ ٤ؽ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ

َ بِ ُ ٩ص َُبي ِ َر َة َّ
اٟش َبئ ٔ ُّي َٓ َ٘ا َ ٢یَا
ا ِٟض ٔ ََل َ ٢یَ ِو ََ َٛ ٦ذا َو ََ ٛذا َوأََ٧ا َُ ٣ت َ٘ ِّس ْ ٩ِ ٤ََ ٓ ٦أَ َح َّب أَ َِ ٪یٔ ٌَِ َُ ٠ط ََِٓ ٠یٔ ٌَِ ِ٠طُ َٗا ََ َ٘ َٓ ٢ا ٦إَِٔ ٟیطٔ َ٣اُ ٔ ٟ
َ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ٌَُ ٣اؤیَ ٍُ أَ َط ِی ْئ َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٦ط ِی ْئ َٔ ٩ِ ٣رأِی ٔ َ
َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُُ ٢ػو ُ٣وا َّ
رس ُظ
اٟظ ِض َز َو ٔ َّ

اربامیہ نب العء ،فدیل نب ملسم ،دبعاہلل نب العء ،رضحت اوباالزرہ اریغملہ نب رففہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمفہی ولوگں ںیم
مسن
ڑھکےوہےئدری جلرپوجہکصمحرپےہافررفامایاےولوگمہےنالفںدؿاچدنداھکیافرمہوتےلہپےسرفزےرںیھکےگوج
اچےہفہیھبرےھکامکلنبریبہہابسیئرھکےوہےئافروبےلمتےنہیابتروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسےسینسےہایرصػ
ت
مھااریاینپراےئےہ؟رفامایںیمےنروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےسانس آپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملسرفامےتےھتابعشؿ ےک
آرخافرراضمؿےکرشفع ںیمرفزےروھک۔
رافی  :اربامیہنبالعء،فدیلنبملسم،دبعاہللنبالعء،رضحتاوباالزرہاریغملہنبرففہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿوکدقمؾرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 560

راوی  :س٠مَي ٪بً ٩بساٟزح ،٩٤وٟیس ےن ٛہا ٣یں ےن ابوً٤زو اوزاعی

َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َِّ ٩ٔ ٤
اٟس َِ ٣ظِ ٔ ُّی ِٔی َص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ا َِ ٟؤٟی ُس َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ًَ ِ٤ز ٕو َی ٌِىٔي اْلِ َ ِو َزاعٔ َّی َی ُ٘و ُ٢
رس ُظ أَ َّوُ ُٟط
ٔ ُّ
امیلسؿنبدبعارلنمح،فدیلےناہکںیمےناوبرمعفافزایعےسانسہکرسہےسرماداساکافؽےہ۔
رافی  :امیلسؿنبدبعارلنمح،فدیلےناہکںیمےناوبرمعفافزایع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿوکدقمؾرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 561

راوی  :اح٤س بً ٩بساٟوحس ،ابو٣شہز ،سٌیس بً ٩بساٌٟزیز

رس ُظ أَ َّوُ ُٟط َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز
اَ ٪سٌ ْ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟواح ٔ ٔس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُِ ٣شضٔز ٕ َٗا َ ٢ک َ َ
ٔیس َی ٌِىٔي ابِ َِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َی ُ٘و ُُّ ٔ ٢
آَخ ُظ
رس ُظ َو َس ُل ُط َو َٗاُٟوا ٔ ُ
َو َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ُِّ ٔ ٥
ادمحنبدبعاولدح،اوبرہسم،دیعسنبدبعازعلسیےسرفاتیےہہکرسہےسرمادافہلےہ۔
رافی  :ادمحنبدبعاولدح،اوبرہسم،دیعسنبدبعازعلسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگاکیرہشںیمدفرسےرہشےساکیراتےلہپاچدنرظنآاجےئ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
ارگاکیرہشںیمدفرسےرہشےساکیراتےلہپاچدنرظنآاجےئ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 562

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١اب ٩جٌْف٣ ،ح٤س ب ٩ابی رح٠٣ہ ،حرضت ُکیب

ُکیِ ْب أَ َّ ٪أُ َّ٦ا َِِ ٟٔـ ٔ١
َ ١ی ٌِىٔي ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ْف أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی َ ِ
رح َ ٍَ ٠َ ٣أَ ِخب َ َرنٔی ُ َ
َاس َت َض ََّ ١ر ََ ٣ـا َُ ٪وأََ٧ا ب ٔ َّ
اٟظاَٗ ٔ ٦ا ََ٘ َٓ ٢سٔ ُِ ٣ت َّ
ث َب ٌَ َث ِتطُ إلٔ َی ٌَُ ٣او ٔ َی ٍَ ب ٔ َّ
ابِ َ ٍَ ٨ا َِ ٟحارٔ ٔ
اٟظأ ٦
اٟظ َاَ َ٘ َٓ ٦ـ ِی ُت َحا َج َت َضا ٓ ِ

آَخ َّ
َُک ا ِٟض ٔ ََل ََ٘ َٓ ٢ا ًََ٣َ ٢ي َرأَیِت ُِ٥
اٟظ ِض َز ٓ ََشأ َ َٟىٔي ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َفأَیِ َ٨ا ا ِٟض ٔ ََل ََِ ٟ ٢ی َ ٍَ ٠ا ُِ ٟح ُ ٍٔ ٌَ ٤ث ُ َّٔ َٗ ٥س ُِ ٣ت ا ِ٤َ ٟسٔی َِٔ ٍَ ٨ی ٔ ٔ
ض ث ُ َّ ٥ذ َ َ
ََ
اض َو َػا ُ٣وا َو َػ َاٌَ ٣ُ ٦او ٔ َی ٍُ َٗا ََ ٢ل ٔ٨َّ ٜا َرأَیِ َ٨ا ُظ
ا ِٟض ٔ ََل َُِ ٠ُٗ ٢ت َرأَیِ ُت ُط َِ ٟی َ ٍَ ٠ا ُِ ٟح َُٗ ٍٔ ٌَ ٤ا َ ٢أََ ِ ٧ت َرأَیِ َت ُط ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِ ٥و َرآ ُظ اُ ٨َّ ٟ
َِ ٟی َ ٍَ ٠اَّ ٟش ِبتٔ ٓ َََل َ٧زَا َُ ٢ن ُؼو ُُ ٣ط َحًَّي َّ ١َ ٔ٤ُِٜ٧
اٟث ََلث ٔي َن أَ ِو َ َ ٧زا ُظ َٓ ُُِ٘ ٠ت أَٓ َََل َتَ ِٜتف ٔی بٔزُ ِؤ َیٍٔ ٌَُ ٣اؤیَ ٍَ َو ٔػ َیا ٔ٣طٔ َٗا َََ ٢ل َص ََ ٜذا
أَ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ومیس نب اامسلیع ،انب رفعج ،دمحم نب ایب رح ہلم ،رضحت رکبی ےس رفاتی ےہ ہک اؾ الضفل تنب ااحلرث ےن اؿ وک کلم اشؾ ںیم
رضحتاعمفہیےکاپساجیھبفہےتہکںیہہکںیمکلماشؾایگافروجدصقماھتفہوپراایکایھبںیماشؾںیمیہاھتہکراضمؿاکاچدنوہایگ
مہےن ہعمج یکرات ںیماچدن داھکیرھپ ںیمراضمؿ ےکآرخ ںیمدمہنیآایوتانبابعس ےن رفساک احؽاچؽوپاھچاچدن اکذرکوہا وت  ھج
ےسوپاھچہکمتےناچدنبکداھکیاھت؟ںیمےناہکہعمجیکراتںیمانبابعسےن ھجےسوپاھچہکایکمتےنوخدداھکیاھتںیمےناہک
اہں ںیم ےن یھب افردفرسے ولوگں ےن یھبداھکی افر اےلگ دؿ رضحتاعمفہی افر ابیق امتؾولوگں ےن رفزہ راھک انب ابعس ےن اہک

ہکمہےنرچینسیکراتںیماچدنداھکیسپمہرفزےرےتھکرںیہےگاہیںکتہکسیتدؿوپرےوہاجںیئایمہدیعاکاچدندھکیںیل
ںیمےناہکآپےکےیلرضحتاعمفہییکرفاتیافراؿاکرفزہرھکانیلاکیفںیہنےہ؟رفامایںیہنںیمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنااسییہمکحایکےہ(ینعیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفاتیرپیہلمعاکمکحرفامایےہ)
رافی  :ومیسنبالیعمس،انبرفعج،دمحمنبایبرحہلم،رضحترکبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویؾالشکوکرفزہرانھکرکمفہےہ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
ویؾالشکوکرفزہرانھکرکمفہےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 563

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٤٧ ٩ير ،ابوخاٟس ،اح٤ز٤ً ،زو بٗ ٩یص ،ابواسح ،ٙحرضت ػ٠ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخإ ٔ ٟس اْلِ َ ِح َ٤زُ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ ِ ٩أَب ٔی إ ٔ ِس َح َٔ ٩ِ ًَ ٙػ ََٗ ٍَ ٠ا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س
َ ٓ ٔیطٔ َٓأتََی بٔظَ اة ٕ َٓت َ ََّ ٨هی َب ٌِ ُف ا ِِ َ٘ ٟوَ٘ َٓ ٔ ٦ا َْ ٤َّ ًَ ٢ار ََ ٩ِ ٣ػ َاَ ٦ص َذا ا َِ ٟی ِو َِ َ٘ َٓ ٦س ًَ َصي أَبَا ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٥
ًَ َّ٤ارٕ ِٔی ا َِ ٟی ِو ٔ ٦ا َّٔ ٟذی یُظَ ُّ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،اوباخدل ،ارمح ،رمعف نب سیق ،اوب ااحسؼ  ،رضحت ہلص ےس رفاتی ےہ ہک مہ رضحت امعر ےک اپس ےھت سج
دؿ ہک کشفاعق وہا (ینعی ہی ہک ہی ہنیہم ابعشؿ اک ےہ ای راضمؿ رشفع وہ اکچ ےہ) امعر ےکاپس رکبی اک وگتش آای سپ ھچک ولوگں
ےناھکےنےساانتجبایک(ویکہکنفہرفزہےسےھت)رمعےناہکسجےناسدؿرفزہراھکاسےنرضحتاوبااقلمسیکانرفامینیک۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوباخدل،ارمح،رمعفنبسیق،اوباقحس،رضحتہلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشرفزہرھکرکابعشؿوکراضمؿےسالمدے
ابب  :رفزفںاکایبؿ
وجصخشرفزہرھکرکابعشؿوکراضمؿےسالمدے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 564

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ہظا ،٦یحٌي ب ٩ابی ٛثير ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٩ِ ًَ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔير ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َس ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َ اٟؼَّ ِو َ٦
وَ ٪ػ ِو َْ ٦ی ُؼو ُ٣طُ َر ُج َِْ ٠َٓ ١ی ُؼ ِ ٥ذََ ٔ ٟ
ا ٪ب ٔ َی ِوَ ٕ ٦و ََل َی ِو َ٣ي ِ ٔن إ ٔ ََّل أَ ِ ٪یََ ُٜ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل ُت َ٘ ِّس ُ٣وا َػ ِو ََ ٦ر ََ ٣ـ َ

ملسمنباربامیہ،اشہ ؾ،ییحی نبایب،ریث،اوبہملس،رضحت اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمت
ںیمےسوکیئصخشراضمؿےساکیایدفدؿےلہپرفزہہنرےھکاہںفہصخشرفزہرھکاتکسےہسجوکاعدتوہافراافتؼےسفہدؿ
اسیکاعدتےکاطم قوہاجےئ۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،ییحینبایب،ریث،اوبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وجصخشرفزہرھکرکابعشؿوکراضمؿےسالمدے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 565

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب٣ ،١ح٤س ب ٩جٌْف ،طٌبہ٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہی ،٥ابوس٤٠ہ ،حرضت ا ٦س٤٠ہ

ْف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ َِ ٩ت ِوبَ ٍَ ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ِّٔی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسٍَ ٤ََ ٠
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦س ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط  ٥َِ ٟیََ ٩ِ ُٜی ُؼ ُوَّ ٩ِ ٣ٔ ٦
ا٪
اَ ٪ی ٔؼُ ُ٠ط ب ٔ َز ََ ٣ـ َ
اٟش ََ ٍٔ ٨ط ِض ّزا َتا ًّ٣ا إ ٔ ََّل َط ٌِ َب َ

ادمح نب لبنح ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،دمحم نب اربامیہ ،اوبہملس ،رضحت اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےکیسکہنیہمںیموپرےہنیہمےکرفزےںیہنرےتھکےھتوساےئابعشؿےکہکاسوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسراضمؿےسالم
دےتیےھت۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دمحمنبرفعج،ہبعش،دمحمنباربامیہ،اوبہملس،رضحتاؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آرخابعشؿںیمرفزہرےنھکیکرکاتہ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
آرخابعشؿںیمرفزہرےنھکیکرکاتہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 566

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،حرضت ًبساٌٟزیز ب٣ ٩ح٤س

ئ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََٗ ٢س ًََٔ ٦بَّا ُز بِ َُٛ ٩ثٔير ٕا ِ٤َ ٟسٔی َ٤ََ ٓ ٍَ ٨ا َ ٢إلٔ َی َِ ٣حٔ ٔ ٠ص ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َٓأ َ َخ َذ ب ٔ َی ٔسظ َٔٓأ َ َٗا َُ ٣ط ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥إ ٔ ََّ ٪ص َذا یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا
ٕ َط ٌِ َبا َََُ ٓ ٪ل َت ُؼو ُ٣وا َٓ َ٘ا َ ٢ا ََِ ٌَ ٟل ُئ َّ
َ
اُ ٠ٟض َّ ٥إ ٔ َّ ٪أَبٔی َح َّسثَىٔي ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َذَ ٔ ٟ
اَ ِ ٧ت َؼ َ

ہبیتقنبدیعس،رضحتدبعازعلسینبدمحمےسرفاتیےہہکابعدہنب،ریثدمہنیںیمآےئوترضحتالعءےکاپس ےئگافراؿاکاہھت
ڑکپرکااھٹایافراہکہیینعیالعءاےنپفادلےکفاہطسےسرضحتاوبرہریہےس رفاتیرکاتےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایبجآداھابعشؿسگراجےئوترفزہہنروھکاسےکدعبرضحتالعءےناہکاےاہللالبہبشریمےفادلےن ھجےسدحثیایبؿ
یک(رضحتاوبرہریہےس)ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنااسییہرفامایےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رضحتدبعازعلسینبدمحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وشاؽاکاچدندےنھکییکدفآدویمںیکاہشدت
ابب  :رفزفںاکایبؿ
وشاؽاکاچدندےنھکییکدفآدویمںیکاہشدت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 567

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساٟزحی ،٥ابو یحٌي ی ،بزار ،سٌیس ب ٩س٠مَيً ،٪باز ،ابو٣ا ،َٟحرضت حشين ب ٩اٟحارث اٟحسلی

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّح ٔٔی ٥أَبُو یَ ِحٌَي ا َِ ٟبزَّا ُز َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٩سََ ِ ٠مَي ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًَبَّا ْز ًَ ِ ٩أَبٔی َ٣ا َٕ ٔ ٟاْلِ َ ِط َحع ٔ ِّی َح َّسث َ َ٨ا
ُح َشي ِ ُن بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ا َِ ٟح َسل ٔ ُّی َٔ ٩ِ ٣جسٔی َِ َٗ ٍَ ٠ی ٕص أَ َّ ٪أَ ٔ٣ي َر ََ ٍَ َّٜ ٣خ َل َب ث ُ ََّٗ ٥ا ًََ ٢ض ٔ َس إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ ُّ ٔ ٟرل ِؤ َیٍٔ َّٓ ٔ َِ َ ٧ ٥َِ ٟ ٪ز ُظ َو َطض ٔ َس َطاص َٔسا ًَ ِس َٕ ٢ن َش٨َ ِٜا بٔظَ َضا َزت ٔض ٔ َ٤ا ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ا ُِ ٟح َشي ِ َن بِ َ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث َ ٩ِ ٣أَ ٔ٣يرُ ٍََ َّٜ٣
أَ ُِ ٨ِ َ ٧ ٪ش َ
َٗا َََ ٢ل أَ ِزرٔی ث ُ ََّ ٔ َٟ٘ ٥یىٔي َب ٌِ ُس َٓ َ٘ا َ ٢ص َُو ا َِ ٟحار ُٔث بِ َُ ٩حاكٔبٕ أَ ُخو َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩حاكٔبٕ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢اْلِ َ ٔ٣يرُ إ ٔ َّٔ ٓ ٪ی ٩ِ ٣َ ٥ِ ُٜص َُو أَ ًِ َ٥ُ ٠

بٔاہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ ٔ٣ىِّي َو َطض ٔ َس َص َذا َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِو َ٣أ َب ٔ َی ٔسظ ٔإلٔ َی َر ُج َٕٗ ١ا َ ٢ا ُِ ٟح َشي ِ ُن َٓ ُُِ٘ ٠ت ٔ ٟظَ ِی ٕذ
َ أَ ََ ٣زَ٧ا
ا ٪أَ ًِ ٥ََ ٠بٔاہللٔ ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ َ٘ا َ ٢ب ٔ َذَ ٔ ٟ
إلٔ َی َج ِٔ ٨يي ََ ٩ِ ٣ص َذا َّأ ٟذی أَ ِو َ٣أ َ إ ٔ َِ ٟیطٔ اْلِ َ ٔ٣يرُ َٗا ََ ٢ص َذا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َو َػ َس َ ٚک َ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

دمحمنبدبعارلمیح،اوبییحی،زبار،دیعسنبامیلسؿ،ابعد،اوبامکل،رضحتنیسحنبااحلرثادجلیلےسرفاتیےہہکہکمےکاریمےن
ہبطخزپاھرھپاہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہےسدہعایلہکمہجحےکاراکؿاچدندھکیرکادارکںیافرارگوخدہندھکی
اپںیئ وت دف ربتعم آدیم وگایہ دںی افر رھپ اؿ یک وگایہ رپ اراکؿ یک ادایگیئ رکںی اوبامکل ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن نیسح نب احرث ےس
وپاھچ ہک اریم وکؿ اھت؟(ینعی اس اک انؾ ایکاھت) اںوہں ےن اہک ےھجم ولعمؾ ںیہن ےہ رھپاس ےک دعب بجدفابرہ  ھج ےس اؿیک الماقت
وہیئوتاںوہںےناہکہکاریمہکماکانؾاحرثنباحبطاھتوجہکدمحمنباحبطےکاھبیئںیہاسےکدعب اریمےنہییھباہکاھتہکمت
ںیم فہ صخش وموجد ےہ وج اہلل افراس ےک روسؽ ےک ااکحامت وک  ھج ےسرتہب اجاتن ےہ افر ایس ےن ہی ابت وگایہ درکییہک ہک روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی رفامای اھت افر ہی ےتہک وہےئ اریم ےن اےنپ اہھت ےس اکی صخش یک رطػ ااشرہ ایک نیسح نب احرث
ےتہکںیہہکںیمےناےنپرباربفاےلاکیصخشےسوپاھچہیوکؿںیہ؟سجیکرطػاریمےنااشرہایکےہ؟اسےناہکہیدیبعاہلل
نب رمع ںیہ افر اریم ےن ہی ابت چس یہک یھت ہک دبعاہلل نب رمع اس ےس زایدہ اہلل افر اس ےک روسؽ ےک ااکحامت ےس فافق ںیہ سپ
رضحت دبعاہلل نب رمع ےن رفامای کشیب روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ یہی مکح رفامای ےہ (ہک انمکس جح اچدن دھکی رک ادا
رکںی)
رافی  :دمحمنبدبعارلمیح،اوبییحیی،زبار،دیعسنبامیلسؿ،ابعد،اوبامکل،رضحتنیسحنبااحلرثادجلیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وشاؽاکاچدندےنھکییکدفآدویمںیکاہشدت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 568

راوی ٣ :شسز ،خ ٕ٠ب ٩ہظا ،٦ابوًوا٧ہ٨٣ ،ؼور ،حرضت ربعی ب ٩رحاغ

غ ًَ َِ ٩ر ُج ٕ٩ِ ٣ٔ ١
رحا ٕ
َٕ بِ ُ ٩صٔظَ ا ٕ ٦ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َو َخُ ٠
َق ُئ َٗاَلَ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٍَ َ ٧ؼورٕ ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٩
َ
رعابٔیَّا َٔٓ ٪ظَ ض ٔ َسا ً ٔ َِ ٨س
أَ ِػ َح ٔ
اض ِٔی ٔ ٔ
آَخ یَ ِوَ ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦ر ََ ٣ـ َ
َٕ اُ ٨َّ ٟ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِخ َتَ ٠
اَ٘ َٓ ٪س َٔ ٦أ ِ َ

َ
َِّطوا
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔاہللٔ َْل َ َص ََّل ا ِٟض ٔ ََل َ ٢أَ ِٔ ٣ص ًَ ٔظ َّی ٍّ َٓأ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَ ٨َّ ٟ
اض أَ ُِ ٪یٔ ٔ ُ
َٕ ِٔی َحسٔیثٔطٔ َوأَ َِ ٪ی ِِ ُسوا إلٔ َی َُ ٣ؼ ََّلص ُِ٥
َزا َز َخْ ٠
دسمد،فلخنباشہؾ،اوبوعاہن،وصنمر،رضحتریعبنبرحاشےسرفاتیےہہکاںوہںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
اکی احصیب ےس انس فہ ےتہک ےھت ہک اکی رمہبتولوگں ںیم راضمؿ ےکآرخی دؿ ےک ہلسلس ںیم االتخػفاعق وہ ایگ (ینعی ھچک ولگ

سیتراضمؿےتہکےھتافرھچکمکیوشاؽ)سپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمدفارعایباحرضوہےئافراہللاکانؾرکیلوگایہ
دی ہک مہ ےن لک اشؾ اچدن داھکی ےہ سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں وک رفزہ وھکؽ دےنی اک مکح دای فلخ ےن اینپ
دحثی ںیمہیااضہفایکےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیھبہیمکحرفامایہکلکوکبسولگدیع اگہںیم(امنزادارکےن ےک
ےیل) ںیل۔
رافی  :دسمد،فلخنباشہؾ،اوبوعاہن،وصنمر،رضحتریعبنبرحاش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگراضمؿےکاچدنرپاکییہوگاہرمبتوہبتیھبرفزہرںیھک
ابب  :رفزفںاکایبؿ
ارگراضمؿےکاچدنرپاکییہوگاہرمبتوہبتیھبرفزہرںیھک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 569

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بَار ب ٩ریا ،٪وٟیس ،حش ٩بً ٩لی ،حشين ،زئساہ ،س٤اکً ،رک٣ہ ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَََّارٔ بِ ٔ ٩اٟزَّیَّا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َی ٌِىٔي ابِ َ ٩أَبٔی ثَ ِو ٕر ح و َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن َی ٌِىٔي
َ
رعاب ٔ ٌّی إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا ُِ ٟح ٌِف ٔ َّی ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ا ٌِِ ٤َ ٟى َي ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ ِٔ ِ ً ٩
ض َٗا ََ ٢جا َئ أ ِ َ
اَ٘ َٓ ٪ا َ ٢أَ َت ِظ َض ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّل اہللُ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَ َت ِظ َض ُس أَ َّ٪
َٓ َ٘ا َ ٢إنٔيی َرأَیِ ُت ا ِٟض ٔ ََل ََٗ ٢ا َ ٢ا َِ ٟح َش ُِٔ ٩ی َحسٔیثٔطٔ َی ٌِىٔي َر ََ ٣ـ َ
ض ََِٓ ٠ی ُؼو ُ٣وا ُ َّسا
َُ ٣ح َّّ ٤سا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢یَا ب ٔ ََل ُ ٢أَ ِّذ ِِٔ ٪ی ا٨َّ ٟا ٔ
دمحمنباکبرنبرایؿ،فدیل ،نسحنبیلع،نیسح،زدئاہ،امسک،رکعہم،رضحتدبعاہللنبابعسےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاپساکیارعایبآایافروبالایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمےن(راضمؿاک)اچدنداھکیےہآپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ہک ایک وت اس ابت یک وگایہ د ات ےہ ہک اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ربقح ںیہن؟ اس ےن اہک اہں ںیم اس یک
وگایہ د ات وہں اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ہک ایک وت اس ابت یک وگایہ د ات ےہ ہک دمحم اہلل اک روسؽ ےہ؟ اس
ےناہکاہںںیماسیکوگایہد اتوہںاسےکدعب آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتالبؽےسرفامایہکاےالبؽولوگںوکاس
یکربخرکدفافراؿوکاچےئہہکفہلکےسرفزہرںیھک۔
رافی  :دمحمنباکبرنبرایؿ،فدیل،نسحنبیلع،نیسح،زدئاہ،امسک،رکعہم،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
ارگراضمؿےکاچدنرپاکییہوگاہرمبتوہبتیھبرفزہرںیھک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 570

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤از ،س٤اک ب ٩رحب ،حرضت ًرک٣ہ

اَّ ٣َ ٪ز ّة َٓأ َ َرازُوا أَ ِ٪
رح ٕب ًَ ِٔ ِ ً ٩
ٔرک َ ٍَ ٣أَُ َّ ٧ض َِ ٥ط ُّٜوا ِٔی ص ََٔل َٔ ٢ر ََ ٣ـ َ
َح َّسثَىٔي َُ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
َ
رعاب ٔ ٌّی ٔ ٩ِ ٣ا َِّ َ ٟ
َحة ٔ َٓظَ ض ٔ َس أَُ َّ ٧ط َرأَی ا ِٟض ٔ ََل ََٓ ٢أت ُ َٔی بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٢
ََل َی ُ٘و ُ٣وا َو ََل َی ُؼو ُ٣وا َٓ َحا َئ أ ِ َ
ض أَ َِ ٪ی ُ٘و ُ٣وا َوأَ ِ٪
أَ َت ِظ َض ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّل اہللُ َوأَنيی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥و َطض ٔ َس أَُ َّ ٧ط َرأَی ا ِٟض ٔ ََل ََٓ ٢أ َ ََ ٣ز ب ٔ ََل َّل َٓ َ٨ا َزی ِٔی ا٨َّ ٟا ٔ
ُک ا َِ ٔ ٟ٘ی َا ٦أَ َح ْس إ ٔ ََّل َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سٍَ ٤ََ ٠
َی ُؼو ُ٣وا َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوا ُظ َج َ٤ا ًَ ٍْ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ ِٔ ِ ً ٩
ٔرک َِ ٣ُ ٍَ ٣ز َس َّل َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،امسک نب رحب ،رضحت رکعہم ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت احصہب رکاؾ وک راضمؿ ےک اچدن ےک ہلسلس
ںیم کش وہا (ہک وہا ای ںیہن) سپ اںوہں ےن ارادہ ایک ہک فہ آج رات ںیم رتافبا ںیہن زپںیھ ےگ افر لک وک رفزہ ںیہن رںیھک ےگ
اےنت ںیمرحہ(اکیہگجاکانؾ)ےساکیارعایبآایافراسےناچدندےنھکییکوگایہدیسپاسارعایبوکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
یکدختمںیمشیپایکایگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےسوپاھچہکایکوتاسابتیکوگایہد اتےہہکاہللےکوساوکیئوبعمد
ںیہنافرہیہکںیماہللاکروسؽوہںاسےناہکاہںںیماسابتیکوگایہد اتوہںاسےکدعباسےنوگایہدیہکںیمےناچدن
داھکیےہسپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتالبؽوکمکحرفامایہکولوگںںیماساکاالعؿرکدںیہکفہآجراتںیمرتافبا
یھبزپںیھافررفزہیھبرںیھکاوبداؤدرفامےتںیہہکاسدحثیوکاکیامجتعےندنسبامسکوباہطسرکعہمرمالسرفاتیایکےہ
رگموساےئامحدنبہملسےکیسکےنیھبرتافبااکذرکںیہنایک۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،امسکنبرحب،رضحترکعہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
ارگراضمؿےکاچدنرپاکییہوگاہرمبتوہبتیھبرفزہرںیھک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 571

راوی ٣ :ح٤وز ب ٩خاٟسً ،بساہلل بً ٩بساٟزح٣ ،٩٤زوا٣ ،٪ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩وہب ،یحٌي بً ٩بساہلل ب ٩سا ،٥ٟابوبرک
ب٧ ٩آٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح ََّ ٩ٔ ٤
اٟش َِ ٤ز َٗ ِ٨س ُّٔی َوأََ٧ا َ ٔ ٟحسٔیثٔطٔ أَ ِت َ٘ َُ َٗ ٩اَل َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪ص َُو ابِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س
اض
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩وصِبٕ ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔی بَ ِ ٔ
رک بِ َٔ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ت َزائَی اُ ٨َّ ٟ
َ
اض بٔ ٔؼ َیا ٔ٣طٔ
ا ِٟض ٔ ََل ََٓ ٢أ ِخبَرِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَنيی َرأَیِ ُت ُط ٓ ََؼا َ٣طُ َوأَ ََ ٣ز اَ ٨َّ ٟ
ومحمد نب اخدل ،دبعاہلل نب دبعارلنمح ،رمفاؿ ،دمحم نب دبعاہلل نب فبہ ،ییحی نب دبعاہلل نب اسمل ،اوبرکب نب انعف ،رضحت دبعاہلل
نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت ولوگں ےن راضمؿ اک اچدن داھکی وت اؿ وک داھکیئ ہن دای (نکیل ےھجم داھکیئ دای وت) ںیم ےن روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایبؿایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوخدیھبرفزہراھکافرولوگںوکیھبرفزہرےنھکاکمکحرفامای۔
رافی  :ومحمدنباخدل،دبعاہللنبدبعارلنمح،رمفاؿ ،دمحمنبدبعاہلل نبفبہ،ییحی نبدبعاہلل نباسمل،اوبرکب نبانعف،رضحت
دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحسیاھکےنیکاتدیک
ابب  :رفزفںاکایبؿ
رحسیاھکےنیکاتدیک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 572

راوی ٣ :شسز بً ٩بساہلل ب٣ ٩بارک٣ ،وسي ،بً ٩لی اب ٩رباح ،ابوٗیص ،حرضت ً٤زو ب ٩اٌٟاؾ

اؾ
وسي بِ ًَٔ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩ربَا ٕح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ ِی ٕص َِ ٣ول َی ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٣ُ ٩
اب أَک ِ ٍَُ ٠
ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اؾ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََِّ ٓ ٪ؼ َ٣َ ١ا بَي ِ َن ٔػ َیا ٔ٨َ ٣ا َو ٔػ َیا ٔ ٦أَ ِص ٔ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
َّ
َح
اٟش َ ٔ
دسمد  ،دبعاہلل نب ابمرک ،ومیس ،نب یلع انب رابح ،اوبسیق ،رضحت رمعف نب ااعلص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایامہرےافرالہاتکبےکرفزفںںیمرصػرحسیاھکےناکرفؼےہ۔
رافی  :دسمدنبدبعاہللنبابمرک،ومیس،نبیلعانبرابح،اوبسیق،رضحترمعفنبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحسیوکدفرہپاکاھکانیھباہکایگےہ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
رحسیوکدفرہپاکاھکانیھباہکایگےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 573

راوی ٤ً :زو ب٣ ٩ح٤س ،ح٤از ب ٩خاٟسٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟح ،یو٧ص ب ٩سیٕ ،حارث ،ب ٩زیاز ،ابی رہ ،٥حرضت رعباق ب٩
ساریہ

َّان َح َّسث َ َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ٍُ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ َٔ ٩س ِی ٕٕ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ا َِ ٟدی ُ
ا َِ ٟحارٔ ٔ
اق بِ َٔ ٩سارٔ َی ٍَ َٗا ََ ٢ز ًَانٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی َّ
اٟش ُحورٔ ِٔی
ث بِ ٔ ٩زٔیَاز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ُرص ِٕ ٩ِ ًَ ٥ا ِِ ٌٔ ٟزبَ ٔ
ئ ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک
اَ٘ َٓ ٪ا ََ ٢ص ٥َّ ُ٠إلٔ َی ا َِ َِ ٟسا ٔ
َر ََ ٣ـ َ
رمعف نبدمحم ،امحد نباخدل،اعمفہی نباصحل،ویسن نبفیس،احرث ،نبزاید،ایبرمہ ،رضحترعابض نباسرہی ےسرفاتی ےہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  ھج وک راضمؿ ںیم رحسی ےک اھکےن رپ دموع ایک وت رفامای حبص اک (ای دفرہپ اک) ربتک اھکان اھک
ےل۔
رافی  :رمعفنبدمحم،امحدنباخدل،اعمفہینباصحل،ویسننبفیس،احرث،نبزاید،ایبرمہ،رضحترعابضنباسرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحسیاھکےناکفتق
ابب  :رفزفںاکایبؿ
رحسیاھکےناکفتق

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 574

راوی ٣ :شسز ،ح٤از ب ٩زیس ،زیس بً ٩بساہلل ب ٩سوازہ ،حرضت سوازہ ب ٩ح٨و٠ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩س َوا َز َة ا ُِ٘ ٟظَ ي ِر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َسُ ٌِ ٔ٤ت َس َُ ٤ز َة بِ َُ ٩ج ُِ ٨س ٕب یَ ِد ُل ُب َوص َُو
َی ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َی ُِ ٩ِ ٣ٔ َّ٩ٌَ ٨َ ٤س ُحورٔ ُ ٥ِ ٛأَذَا ُ ٪ب ٔ ََل َٕ ٢و ََل بَ َی ُ
اق اْلِ ُٓ َِّٔ ٙأ ٟذی َص ََ ٜذا َحًَّي

َی ِش َت ٔلي َر
دسمد ،امحد نب زدی ،زدی نب دبعاہلل نب وسادہ ،رضحت وسادہ نب ہلظنح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت رمسہ نب دنجب وک ہبطخ
دےتی وہےئ انس فہ ہہک رےہ ےھتہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای البؽ یک اذاؿ مت وک رحسی اھکےن ےس ہن رفےک افر ہن
آامسؿےکانکرےیکفہدیفسیوجابملیئںیموہیتےہاہیںکتہکفہلیھپاجےئ۔
رافی  :دسمد،امحدنبزدی،زدینبدبعاہللنبوسادہ،رضحتوسادہنبہلظنح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رحسیاھکےناکفتق

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 575

راوی ٣ :شسز ،یحٌي  ،اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہير ،س٠مَي ،٪ابوًث٤اً ،٪بساہلل ب٣ ٩شٌوز ،حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز

َّ
َّ َ َ
َّ َ
َّ َ
ا٪
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ِ ٩اٟت َّ ِی ٔ ِّ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
ِم ح و َحسث َ٨ا أ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َحسث َ٨ا ُز َصي ِ ْر َحسث َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪اٟت ِی ٔ ُّ
ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َی ِ َّ٩ٌَ ٨َ ٤أَ َح َس ُ ٥ِ ٛأَذَا ُ ٪ب ٔ ََل ُٕ ٩ِ ٣ٔ ٢س ُحورٔظ ٔ َُّٓٔ َّ ٧ط
یُ َؤ ِّذ ُ ٪أَ ِو َٗا َ ٢یُ َ٨ازٔی ٟٔيَرِ ٔج ٍَ َٗائ َُٔ ٥ِ ُٜ٤ویَ ِ٨ت َب ٔ َط َ٧ائ َُٔ ٥ِ ُٜ٤وَِ ٟی َص ا ِِ َٔ ٟحزُ أَ َِ ٪ی ُ٘و َ ٢صَ ََ ٜذا َٗا ََ ٣ُ ٢ش َّس ْز َو َج ََ ٍَ ٤ی ِحٌَي َِ َّٔ ٛیطٔ َحًَّي
َی ُ٘و ََ ٢ص ََ ٜذا َو ََّ ٣س َی ِحٌَي بٔأ ُ ِػبُ ٌَ ِیطٔ َّ
اٟشبَّابَ َتي ِ ٔن
دسمد،ییحی،ادمحنبویسن،زریہ،امیلسؿ،اوبامثعؿ،دبعاہللنبوعسمد،رضحتدبعاہللنبوعسمدےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتںیمےسیسکوکالبؽیکاذاؿرحسیاھکےنےسہنرفےکویکہکنفہ(راتیہںیم)اذاؿد اتےہاتہکوج
صخشدجہتںیموغشمؽاھتفہھچکدریےکےیلآراؾرکےلافروجوسایوہااھتفہدجہتافررحسیفریغہےکےیلاھٹاجےئافررجفاکفتق
فہںیہنےہوجاسرطحاظرہوہافررافیےناسوکایلیھتہںالمرکافاچنرکےکداھکایاہیںکتہکاسرطحاظرہوہ(رافیےناوکس
اینپدفونںاتشگناہشدتوکالیھپرکیئاای)۔
رافی  :دسمد،ییحی،ادمحنبویسن،زریہ،امیلسؿ،اوبامثعؿ،دبعاہللنبوعسمد،رضحتدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رحسیاھکےناکفتق

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 576

راوی ٣ :ح٤س بً ٩یسيَ٣ ،لز ،٦ب٤ً ٩زوً ،بساہلل ب ٩نٌ٤اٗ ،٪یص ب ٩ك ،ٙ٠حرضت كٙ٠

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي َح َّسثَ َ٨ا ََُ ٣لز ُٔ ٦بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّسثَىٔي َٗ ِی ُص بِ ُ ٩كَ ٩ِ ًَ ِٕٙ ٠أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
یسَّ ٥ِ َُّٜ٧
اَشبُوا َو ََل یَض ٔ َ
َشبُوا َحًَّي َی ٌِتَر َٔق َل ٥ِ ُٜاْلِ َ ِح َ٤زُ
اٟشاكٔ ٍُ ا ِِ ٤ُ ٟؼ ٌٔ ُس ََُُٓ٠وا َوا ِ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠کُُ٠وا َو ِ َ
دمحمنبیسیع،المزؾ،نبرمعف،دبعاہللنبامعنؿ،سیقنبقلط،رضحتقلطےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامای اھکؤ افر ویپ افر مت وک فہ رفینش اھکےن ےنیپ ےس ہن رفےک وج اس رطح ڑچیتھ یلچ آیت ےہ (حبص اکذب) ہکلب اھکؤ ویپ بج کت ہک
رسخرجفہنےلکن۔
رافی  :دمحمنبیسیع،المزؾ،نبرمعف،دبعاہللنبامعنؿ،سیقنبقلط،رضحتقلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رحسیاھکےناکفتق

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 577

راوی ٣ :شسز ،حؼين ،ب٤٧ ٩يرً ،ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،اب ٩ازریص ،حؼين ،طٌيي ،حرضت ًسی ب ٩حات٥

ٔیص ا ٌِِ ٤َ ٟى َي ًَ ِ ٩حُ َؼي ِ ٕن ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا حُ َؼي ِ ُن بِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕح و َح َّسث َ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
َّ
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ٍُ َحًَّي َیت ََبي َّ َن َل ٥ِ ُٜا َِ ٟد ِی ُم اْلِ َبِ َی ُف ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟد ِی ٔم اْلِ َ ِس َوز ٔ َٗا َ ٢أَ َخ ِذ ُت

َ َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ُک ُت ذََ ٔ ٟ
ً ٔ َ٘ ّاَل أَبِ َی َف َوً ٔ َ٘ ّاَل أَ ِس َو َز ٓ ََو َؿ ٌِ ُت ُض َ٤ا َت ِح َت و ٔ َسا َزت ٔی َٓ َ٨وَ ِز ُت َٓ ٥َِ ٠أَ َت َبي َّ ِن ٓ ََذ َ ِ
ار و َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا ُ ٪إٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو َس َوازُ َّ
َ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪و ٔ َسا َز َک ٌََ ٟز ٔ ْیف كَؤی ْ ١إٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو َّ
اِ ٠ٟی َٔ ١وبَ َی ُ
اق اَ ٨َّ ٟضارٔ
َ ١واَ ٨َّ ٟض ُ
ٓ ََـ ٔح َ
اِ ٠ٟی ُ
دسمد،نیصح،نبریمن،امثعؿنبایبہبیش،انبادرسی،نیصح،یبعش،رضحتدعینباحمتےسرفاتیےہہکبجرقآؿرکمییک
ہیآتیانزؽوہیئہک(متاھکیپےتکسوہ)بجکتدیفسافرایسہداھہگںیماایتمزہنوہاجےئوتںیمےنافٹنابدنےنھیکاکیاکیلافر
دیفسریسیلافراےنپہیکتےکےچینرھکیل(رھپآرخبشںیم)ںیمےنداھکیرگمںیماؿدفونںںیماگلاگلزیمتہنرکاکسںیمےناس
ہصق اک ذرک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس ایک وت آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس سنہ زپے افر رفامای ریتاہیکت وت تہب ابمل وچڑاےہ
(اسآتیںیماکےلافردیفسداھہگےس)دؿافرراترمادےہامثعؿیکرفاتیںیمویںےہہکاسےسراتیکایسیہافردؿیک
دیفسیرمادےہ۔

رافی  :دسمد،نیصح،نبریمن،امثعؿنبایبہبیش،انبادرسی،نیصح،یبعش،رضحتدعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجحبصیکاذاؿوہافراھکےنےنیپاکربنتاسےکاہھتںیموہ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
بجحبصیکاذاؿوہافراھکےنےنیپاکربنتاسےکاہھتںیموہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 578

راوی ً :بساَلًلی ب ٩ح٤از٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی َس ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َس ٍَ ٔ٤أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛاَ ٨ِّ ٟسا َئ َو ِاْلَٔ٧ا ُئ ًَل َی َیسٔظ ٔٓ َََل َی َـ ٌِطُ َحًَّي َی ِ٘ ٔض َي َحا َج َت ُط ٔ٨ِ ٣طُ
دبعاالیلع نب امحد ، ،دمحم نب رمعف ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت
ںیم ےس وکیئ حبص یک اذاؿ ےنس افر اھکےن ےنیپ اک ربنت اس ےک اہھت ںیم وہ وت فہ اس وک وفرا یہ ہن رھک دے ہکلب اینپ رضفرت وپری
رکے۔
رافی  :دبعاالیلعنبامحد،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفزہااطفررکےناکفتق
ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہااطفررکےناکفتق

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 579

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١وٛیٍ ،ہظا٣ ،٦شسزً ،بساہلل ب ٩زاؤز ،ہظا ،٦ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت ً٤ز

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٦ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩زا ُو َز ًَ ِ ٩صٔظَ إ ٦ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َٗا َ٢
اػ ٔ ٥بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟيي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َجا َئ َّ
َ ٩ِ ٣ٔ ١صا صُ َ٨ا
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِٔ ًَ ٩
اِ ٠ٟی ُ
ُّ
صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩

َّ
َِّط اٟؼَّ ائ ٔ ُ٥
َو َذ َص َب اَ ٨َّ ٟض ُ
ار ٔ ٩ِ ٣صَا صُ َ٨ا َزا َز َُ ٣ش َّس ْز َوَُابَ ِت اٟظ ُِ ٤ص َٓ َ٘ ِس أَٓ َ َ
ادمح نب لبنح ،فعیک ،اشہؾ ،دسمد ،دبعاہلل نب داؤد ،اشہؾ ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےنرفامایبجاہیںےس(رغمبےس)راتیکایسیہآےئافراہیں ےسدؿیکدیفسییلچاجےئوترفزہداررفزہااطفر
رکےلافردسمدیکرفاتیںیمویںےہہکبجوسرجرغفبوہاجےئ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،فعیک،اشہؾ،دسمد،دبعاہللنبداؤد،اشہؾ،اشہؾنبرعفہ،رضحترمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہااطفررکےناکفتق

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 580

راوی ٣ :شسز بً ٩بساٟوحس ،س٠مَي ،٪حرضت ًبساہلل ب ٩ابی اوِی

َّ
رسَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس َح َّسث َ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪اٟظ ِی َبان ٔ ُّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩أَبٔی أَ ِوَِی َی ُ٘و ُِ ٔ ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وصُ َو َػائ ْٔ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا َُغبَ ِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص َٗا ََ ٢یا ب ٔ ََل ُ ٢اِ٧ز ٔ َِٓ ٢ا ِج َس ِح َ٨َ ٟا َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٟو أَ َِ ٣ش ِی َت
َ
َْش َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َ َ َ ٧ض ّارا َٗا َ ٢اِ٧ز ٔ َِٓ ٢ا ِج َس ِح َ٨َ ٟا َٓ َ٨زَ ََ َٓ ٢ح َس َح ٓ َ ٔ
َٗا َ ٢اِ٧ز ٔ َِٓ ٢ا ِج َس ِح َ٨َ ٟا َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ََِّ ٠ًَ ٪ی َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إٔذَا َرأَیِت َُِّ ٥
ْش ٔٚ
َِّط اٟؼَّ ائ ٔ َُ ٥وأَ َط َار ب ٔأ ُ ِػبُ ٌٔطٔ ٗ ٔ َب َ ١ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
اِ ٠ٟی َِ َٗ ١س أَٗ َِب ََ ٩ِ ٣ٔ ١صا صُ َ٨ا َٓ َ٘ ِس أَٓ َ َ
دسمد،دبعاولدح،امیلسؿ ،رضحتدبعاہللنبایب افیف ےسرفاتیےہہک مہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاسھت ےئگآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسرفزہےسےھتسپبجوسرجرغفبوہاوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےالبؽارترکامہرےےیل
 ںووھگؽالبؽےناہکایروسؽاہللاکشآپیلصاہللہیلعفآہلفملساشؾوہاجےندےتیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرھپرفامایالبؽ
ارترک امہرے ےیل  ںو وھگؽ البؽ ےن رعض ایک ای روسؽ اہللآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس رپ ایھب دؿ ےہ(ینعی دؿ ایھب ابیق ےہ افر
آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس رفزہ دارںیہ) آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رھپ یہی رفامای اے البؽ ارت رک امہرے ےیل  ںو وھگؽ سپ
البؽارتےافر ںووھگالسپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفہ ںوایپافررفامایبجمتدوھکیراتادرھےسآیئگےہوترفزہداررفزہ
وھکؽےلافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناینپایلگنےسرشمؼیکرطػااشرہایک۔
رافی  :دسمدنبدبعاولدح،امیلسؿ،رضحتدبعاہللنبایبافیف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفزہااطفررکےنںیمدلجیرکانرتہبےہ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہااطفررکےنںیمدلجیرکانرتہبےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 581

راوی  :وہب ب ٩ب٘یہ ،خاٟس٣ ،ح٤س ،اب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی ٍَ ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َی ٌِىٔي ابِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی َس ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٗا ََ ٢لَ َیزَا ُِّ ٢
و٪
اٟس ُ
َخ َ
ی ٩هَ اصٔ ّزا َ٣ا ًَ َّح َ ١اُ ٨َّ ٟ
َّٔط ْٔلَ َّ ٪ا َِ ٟی ُضو َز َواَ ٨َّ ٟؼ َاری یُ َؤ ِّ ُ
اض ا َِ ِ ٟٔ
فبہ نب ہیقب ،اخدل ،دمحم ،انب رمعف ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دنی
اغبلرےہاگبجکتہکولگرفزہدلجیااطفرایکرکںیےگویکہکنوہیدافراصنریرفزہااطفررکےنںیماتریخرکےتںیہ۔
رافی  :فبہنبہیقب،اخدل،دمحم،انبرمعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہااطفررکےنںیمدلجیرکانرتہبےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 582

راوی ٣ :شسز ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع٤ً ،ارہ ب٤ً ٩ير ،حرضت ابوًلیہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی ٍَ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ٤َ ًُ ٩ي ِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ٔل َّی ٍَ َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت ًَل َی ًَائٔظَ ٍَ َرض َٔي اہللُ

ِ ١اْلٔٓ َِل َار
س ْ
و٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٚا یَا أُ َّ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َر ُج ََل ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِػ َح ٔ
اب َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َح ُسص َُ٤ا ی ٌَُ ِّح ُ
ًَ َِ ٨ضا أََ٧ا َو َُ ِ ٣
 ١اٟؼَّ ََل َة ُٗ ِ٨َ ٠ا ًَ ِب ُس اہللٔ َٗاَِ ٟت
ِ ١اْلٔٓ َِل َار َو ُی ٌَ ِّح ُ
َخ اٟؼَّ ََل َة َٗاَِ ٟت أَ ُّی ُض َ٤ا ی ٌَُ ِّح ُ
َوی ٌَُ ِّح ُ
َخ ِاْلٔٓ َِل َار َویُ َؤ ِّ ُ
َخ یُ َؤ ِّ ُ
 ١اٟؼَّ ََل َة َو ِاْل َ ُ

اَ ٪ی ِؼ ََ ٍُ ٨ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ََ ٛذَ ٔ ٟ
َک َ َ

دسمد،اوباعمفہی،اشمع ،امعرہنب ریمع،رضحتاوبہیطع ےسرفاتیےہہکرسمفؼافرںیمرضحتاعہشئ ےکاپس ےئگافررعض
ایک اؾ المونینم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب ںیم ےس دف صخش ںیہ اؿ ںیم ےس اکی رفزہ دلجی ااطفر رکات ےہ افر
امنزیھبدلجیزپ ھاتیلےہ (ینعیدفونںاکؾافؽفتق ںیمرکاتےہ)وا ہدفرسادری ںیم رفزہااطفررکاتےہ افر امنز یھبدری رک ےک

زپاتھےہ(ینعیافؽفتقسگاررک)رضحتاعہشئےنوپاھچہکفہوکؿےہوجدلجیرفزہااطفررکاتےہافردلجیامنززپاتھےہ؟مہ
ےنرعضایکفہدبعاہللنبوعسمدںیہرضحتاعہشئےنرفامایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیھبااسییہایکرکےتےھت۔
رافی  :دسمد،اوباعمفہی،اشمع،امعرہنبریمع،رضحتاوبہیطع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفزہسکزیچےسااطفررکاناچےئہ؟
ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہسکزیچےسااطفررکاناچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 583

راوی ٣ :شسز ًبساٟوحس ب ٩زیازً ،اػ ،٥حٔؼہ ب٨ت سيری ،٩حرضت س٠مَي ٪بً ٩ا٣ز

ا ٪بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواحٔسٔ بِ ُ ٩زٔیَاز ٕ ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ ٕ ٥اْلِ َ ِح َو َٔ ٩ِ ًَ ٢حٔ َِؼ ٍَ ب ٔ ِ٨تٔ سٔير ٔ َ
ی ٩ِ ًَ ٩اَّ ٟزبَ ٔ
اب ًَ َِ ٩سَ ٤َِ ٠
َِّط ًَل َی اَّ ٟت ِ٤ز ٔ َّٓ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪یحٔ ِس اَّ ٟت َِ ٤ز ٓ ٌََل َی
ًَا ٔ٣ز ٕ ًَ َِّ ٤ضا َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ک َ َ
ا ٪أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛػائ ّٔ٤ا َٓ ُِ ٠یٔ ٔ ِ
ئ َّٓ ٔ َّ ٪ا ِ٤َ ٟا َئ كَ ُض ْور
ا ِ٤َ ٟا ٔ
دسمد ،دبعاولدح نب زاید ،اعمص ،ہصفح تنب ریسنی ،رضحت امیلسؿ نب اعرم ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےنرفامایمتںیمےسوجصخشرفزہداروہوتاسوکاچےئہہک فہ وجھکرےسااطفررکےارگوجھکرہنلماپےئوترھپاپینےسااطفررکےل
ویکہکناپیناپکرکےنفاالےہ۔
رافی  :دسمددبعاولدحنبزاید،اعمص،ہصفحتنبریسنی،رضحتامیلسؿنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہسکزیچےسااطفررکاناچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 584

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨بً ،١بساٟززا ،ٚجٌْف ب ٩س٠مَي ،٪ثابت ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

ْف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠مَي ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ُّی أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إَ ٔ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ

ات ٓ ٌََل َی َت ََ ٤زا ٕ
َِّط ًَل َی ُركَ َبا ٕ
ت َّٓ ٔ ِ٥َِ ٟ ٪
ت َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ی َُؼل َيی َّٓ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪تُ ٩ِ ُٜركَ َب ْ
َی ُ٘و ُ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠یٔ ٔ ُ
َتَ ٩ِ ُٜح َشا َح َش َوا ٕ
ت ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٕئ
ادمح نب لبنح ،دبعارلزاؼ،رفعج نب امیلسؿ ،اثتب ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس رت
وجھکرےسرفزہااطفررکےتےھتامنزرغمبےسےلہپارگرتوجھکرہنوہیتوتکشخوجھکرےسااطفررکےتافرارگہییھبہنیتلموترھپدنچ
وھگٹناپینیپےتیل۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،رفعجنبامیلسؿ،اثتب،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااطفرےکفتقیکداع
ابب  :رفزفںاکایبؿ
ااطفرےکفتقیکداع

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 585

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س ب ٩یحٌي ً ،لی ب ٩حشين ،حشين ،ب ٩واٗس ،حرضت ٣زوا ٪ب ٩سا٥ٟ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩یَ ِحٌَي أَبُو َُ ٣ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩أَ ِخبَرَنٔی ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ َُ ٩واٗ ٔ ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا َُ ٪ی ٌِىٔي
ہلل
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی ا ُ
ابِ ََ ٩سا ٥ٕ ٔ ٟا َِٗ ٍَ َّٔ َ٘ ٤ُ ٟا ََ ٢رأَیِ ُت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َی ِ٘ب ٔ ُف ًَل َی ِ ٔ ٟح َیتٔطٔ ٓ ََی ِ٘ َل ٍُ َ٣ا َزا َز ًَل َی ا ِل ََ ِّٕ ٜو َٗا َ ٢ک َ َ

َّط َٗا َ ٢ذَ َص َب َّ
اٟو َ٤أ ُ َوابِ َت َِّ ٠ت ا ٌُِ ٟزُ ُ
وَ ٚوثَ َب َت اْلِ َ ِجزُ إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ ِٓ َ َ

دبعاہللنبدمحمنبییحی،یلعنبنیسح،نیسح،نبفادق،رضحترمفاؿنباسملےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتانبرمعوکداھکی
ہک فہاینپداڑیھ یھٹمںیم ڑکپےتافر وجاسےسزادئ وہیتاس وکاکٹڈاےتل افررفامےت ےھتہک بجروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہل
َ
اْل ُ
شئَ ا َُّ
ّلل (رتہمج) اپس ھجب یئگ رںیگ رت وہ ںیئ افر ارج
خ ِإ ْؿ َ ا
ن َْ ا
فملس رفزہ ااطفر رکےت وت رفامےت َذ َه َب ال ّطمَ ااَُ َفا ْن َبل َّ ْب ْ ُُ
فؼ َف َ َ َ
ال ْ ُ
اثتبوہایگارگاہللےناچاہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبییحی،یلعنبنیسح،نیسح،نبفادق،رضحترمفاؿنباسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ

ااطفرےکفتقیکداع

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 586

راوی ٣ :شسز ،ہظی ،٥حؼين ،حرضت ٌ٣اذ ب ٩زہزہ

َِّط َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٩ِ ًَ ٥حُ َؼي ِ ٕن ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٔبِ ُٔ ٩زص َِز َة أََّ٧طُ بَ َُ َِ ٠ط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪إٔذَا أَٓ َ َ
َّ
َِّط ُت
ََ ُػ ُِ ٤ت َو ًَل َی رٔزِ ٗ ٔ َ
اُ ٠ٟض ََّ ٟ ٥
َ أَٓ َ ِ

َّ
دسمد،میشہ ،نیصح،رضحت اعمذنبزرہہےسرفاتیےہ ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسبجرفزہااطفررکےت وترفامایتلل ُه ّمَ
َ
ت(رتہمج)اےاہللںیمےنریتےیہےیلرفزہراھکافرریتےیہدیوہےئرزؼےسااطفرایک۔
َل ُضمْ ُب َف َلَع ِرزْ ق َِک َأف ْ َط ْر ُ
َ َ
رافی  :دسمد،میشہ،نیصح،رضحتاعمذنبزرہہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگیطلغےسوسرجرغفبوہےنےسےلہپرفزہااطفررکےلوتایکرکے
ابب  :رفزفںاکایبؿ
ارگیطلغےسوسرجرغفبوہےنےسےلہپرفزہااطفررکےلوتایکرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 587

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل٣ ،ح٤س بًَ ٩لء ،ابوسا٣ہ ،ہظا ٦ب ٩رعوہٓ ،اك٤ہ ب٨ت ٨٣ذر ،حرضت اس٤اء ب٨ت ابی برک رضي
اہلل تٌالی

ُ
رع َو َة ًَ َِٓ ٩اك َٔ ٍَ ٤ب ٔ ِ٨تٔ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا صَ ُ
ئ ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ َسا ََ ٍَ ٣ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩

أِ ٪ی ُ َِی ِٕٔ ٥ی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ َّ٥
َِّطَ٧ا یَ ِو ّ٣ا ِ ٔی َر ََ ٣ـ َ
ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی بَ ِرکٕ َٗاَِ ٟت أَٓ َ ِ
كَِ ٌََ ٠ت َّ
َ
اٟظ ُِ ٤ص َٗا َ ٢أَبُو أ ُ َسا َُِ ٠ُٗ ٍَ ٣ت ٟٔضٔظَ إ ٦أ ُ ٔ٣زُوا بٔا َِ َ٘ ٟـا ٔ
ئ َٗا ََ ٢وب ُ ٌّس ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
اہرفؿنبدبعاہلل،دمحمنبالعء،اوباسہم،اشہؾنبرعفہ،افہمطتنبرذنر،رضحتاامسءتنبایبرکبریضاہللاعتیلےسرفاتیےہہک
اکیرمہتبمہےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیمراضمؿےکدونںںیمااطفررکایلبجہکآامسؿرپابدؽاھچےئوہ
ےھت افر رھپ وسرج لکن آای۔ اوبااسہم ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اشہؾ ےس وپاھچ ایسی وصرت ںیم وت اضقء اک مکح وہاگ۔ اوھنں ےن اہک ہی وت
رضفریےہ

رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،دمحمنبالعء،اوباسہم،اشہؾنبرعفہ،افہمطتنبرذنر،رضحتاامسءتنبایبرکبریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےپدرےپرفزےرانھک
ابب  :رفزفںاکایبؿ
ےپدرےپرفزےرانھک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 588

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٨ٌٗ ،يي٣ ،ا٧ ،َٟآٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٍَ ٤ََ ٠ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اَ٧ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ٩
َ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢إنٔيی َِ ٟش ُت ََ ٛض ِیئَتٔ ٥ِ ُٜإنٔيی أُك ِ ٌَ َُ ٥وأ ُ ِس َِی
َ تُ َو ٔ
ا ِٟو ٔ َػا َٔٗ ٢اُٟوا ََّٓٔ َّ ٧
اػ ُ
دبعاہللنب ہملسم،یبنعق،امکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےپدرےپرفزے
رےنھک ےس عنم رفامای ےہ احصہب ریض اہلل اعتیل اہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہللآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وت ےپ درےپ رفزے رےتھک
ںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایریمیاحتلمتیسیجںیہنےہ ھجوکاھکانانیپاتلمےہ
رافی  :دبعاہللنبہملسم،یبنعق،امکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
ےپدرےپرفزےرانھک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 589

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،برک ب٣ ٩رض ،اب ٩ہازً ،بساہلل ب ٩خباب ،حرضت ابوسٌیس خسری

َ
َّاب ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَُ َّ ٧ط
رض َح َّسثَ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥ابِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩خب ٕ
رک بِ ََ َ ٣ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس أ َّ ٪بَ ِ َ
اػ َُ ٠ِ َٓ ١ی َوا ٔػ َِ ١حًَّي َّ
َ
اػُ٠وا َٓأ َ ُّی ٥ِ ُٜأَ َرا َز أَ ِ ٪یُ َو ٔ
َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ََُ ٢ل تُ َو ٔ
َح َٗاُٟوا ََّٓٔ َّ ٧
اٟش َ َ
َٗ ١ا َ ٢إنٔيی َِ ٟش ُت ََ ٛض ِی َئتٔ ٥ِ ُٜإ ٔ َّ ٪لٔی ُِ ٣لٌ ّٔ٤ا یُ ِلٌ ُٔ٤ىٔي َو َساٗ ٔ ّیا َی ِش٘ٔیىٔي
تُ َو ٔ
اػ ُ
ہبیتقنبدیعس،رکبنب رضم،انباہد،دبعاہللنبابخب ،رضحتاوبدیعسدخریےسرفاتیےہہک ںیمےنروسؽ یلصاہللہیلعفآہل

فملسوکہیرفامےتوہےئ انس ےہہکےپدرےپرفزے ہنراھکرکف۔ارگ مت ںیم ےس وکیئصخش ےپدرےپرفزےرانھک اچےہوتاس وک
اچےیہ ہک رفزہ وک رحس کت الم دے۔ احصہب ےن رعض ایک ای روسؽ اہللآپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس وت رفزفں وک الم ےتیل ںیہ۔ آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیممتاسیجںیہنوہں۔ریمےےیلاکیالھکےنفاالےہوجالھکاتےہافرالپےنفاالےہوجالپاتےہ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رکبنبرضم،انباہد،دبعاہللنبابخب،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفزہںیمتبیغرکان
ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہںیمتبیغرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 590

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،اب ٩ابی ذئب ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َشابَ ُط و َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤س َٓض ٔ ُِ ٤ت إ ٔ ِس َ٨ا َز ُظ ٔ٩ِ ٣
َو َس ََّ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ی َس َِ َٗ ِو َ ٢اٟزُّورٔ َوا ِ ١َ ٤َ ٌَ ٟبٔطٔ ََِٓ ٠ی َص ِهَّلِل َحا َج ٍْ أَ َِ ٪ی َس ََ كَ ٌَا َُ ٣ط َو َ َ
ابِ ٔ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ َوأَٓ َِض َ٤ىٔي ا َِ ٟحس َ
ٔیث َر ُج ْ ١إلٔ َی َج ِ٨ب ٔطٔ أ ُ َرا ُظ ابِ َ ٩أَخٔیطٔ

ادمح نب ویسن ،انب ایب ذبئ ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہہک روسؽ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای۔ وج صخش (رفزہ رھک رک)
وھجیٹ ابت انبان افراس رپ لمع رکان ہن وھچڑے وت اہلل وکاس ابتیک رضفرت ںیہن ہک فہ ضحم اانپ اھکانانیپ وھچڑ دے ادمح ےن اہک ںیم
ےناسدحثییکاانسدانبایبذبئےسیھجمسافراساکنتمےھجماسصخشےناھجمسایوجاؿےکؤولہںںیماھٹیبوہااھت۔ریماایخؽ
ےہفہاؿاکاجیتھباھت
رافی  :ادمحنبویسن،انبایبذبئ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہںیمتبیغرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 591

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،ا ،َٟابوز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٍَ ٤ََ ٠ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
َٗا َِّ ٢
ا ٪أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛػائ ّٔ٤ا ٓ َََل َی ِز ُٓ ِث َو ََل یَ ِح َض ِ ٪ِ ٔ َّٓ ١ا ِ٣زُ ْؤ َٗا َت َُ ٠ط أَ ِو َطا َت َ٤طُ ََِٓ ٠ی ُ٘ ِ ١إنٔيی َػائ ْٔ ٥إنٔيی َػائ ْٔ٥
اٟؼ َی ُاُ ٦ج َّ ٍْ ٨إٔذَا ک َ َ
دبعاہللنبہملسم،امکل،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجمتںیم
ےس وکیئ صخش رفزہدار وہ وت اس وک اچےئہ ہک وہیبدہ ہن ےکب افر ہن وکیئاہجتل اکؾرکے افر ارگ وکیئ دفرسا وکیئ صخش اس ےس ڑلایئ
ڑگھجارکےاگایاگیلدےاگوتاےسہہکدانیاچےئہہکںیمرفزہداروہںںیمرفزہداروہں
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفزہیکاحتلںیموسماکرکان
ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہیکاحتلںیموسماکرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 592

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ػباحَ ،شیَ٣ ،شسز یحٌي  ،سٔیاً ،٪اػ ٥بً ٩بیساہلل ،حرضت ًبساہلل بً ٩ا٣ز ب ٩ربیٌہ

اػ ٔ ٥بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
أ ًَ ٩ِ ًَ ٪
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّاحٔ َح َّسثَ َ٨ا َ ٔ
یَ ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َش ْ
یٌ ٍَ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِش َتا ُک َوص َُو َػائ َْٔ ٥زا َز َُ ٣ش َّس ْز َ٣ا َلَ أَ ًُ ُّس
اہللٔ بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩رب ٔ َ

َو ََل أ ُ ِح ٔصي

دمحمنبابصح،رشکی،دسمدییحی،ایفسؿ،اعمصنبدیبعاہلل،رضحتدبعاہللنباعرمنبرہعیبےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہلل
یلص اہللہیلعفآہلفملسوکرفزہیکاحتلںیموسماکرکےتوہےئداھکیےہدسمدےناینپدحثیںیمہیااضہفایکاینترمہبتسجاک
ںیمامشرںیہنرکاتکس۔
رافی  :دمحمنبابصح،رشکی،دسمدییحی،ایفسؿ،اعمصنبدیبعاہلل،رضحتدبعاہللنباعرمنبرہعیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفزہدارےکرسرپایپسیکفہجےساپینڈاانلافرانکںیماپینڈاےنلںیمابمہغلےساکؾانیل

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہدارےکرسرپایپسیکفہجےساپینڈاانلافرانکںیماپینڈاےنلںیمابمہغلےساکؾانیل

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 593

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،ا ،َٟابوبرک بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت سِم ٣ولی ابی برک بً ٩بساٟزح ٩٤ےن ٧يي ػلی اہلل ً٠یہ
وآٟہ وسٛ ٥٠ے بٌف اػحاب

رک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ٩ٔ ٤
رک بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی بَ ِ ٔ
ِم َِ ٣ول َی أَبٔی بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٍَ ٤ََ ٠ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اُ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟس َ ٕٓ
ْفظ ٔ ًَ َا٦
اض ِٔی َس َ ٔ
ًَ َِ ٩ب ٌِ ٔف أَ ِػ َح ٔ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز اَ ٨َّ ٟ
َّٔط َو َٗا ََ ٢ت َ٘ َّو ِوا ُ ٌَ ٔ ٟس ِّو َُ ٥ِ ٛو َػ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َٗا ََّ ٢أ ٟذی َح َّسثَىٔي َِ َ٘ ٟس َرأَیِ ُت
ا ِِ َٔ ٟتحٔ بٔا ِٔ ِ ٟٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا ِِ ٌَ ٟز ٔد َی ُؼ ُّب ًَل َی َرأ ِ ٔسطٔ ا ِ٤َ ٟا َئ َوص َُو َػائ ْٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ا َِ ٌَ ٟل ٔع أَ ِو ٔ ٩ِ ٣ا ِِّ َ ٟ
َح
دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،اوبرکب نب دبعارلنمح ،رضحت یمس ومیل ایب رکب نب دبعارلنمح ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ضعب
ااحصب ےس رفاتی ایک ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن حتف ہکم ےک اسؽ
دفاؿرفسولوگںوکااطفراکمکحدایافررفامایاےنپدنمشےکفاےطسوقتاحلصرکفاوبرکبےناہکہکایسصخشےن ھجےسایبؿایکہک
ںیمےنآپوکرعجےکاقمؾرپرفزہیکاحتلںیمرگیم(ای ایپس)یکفہجےسرسرپاپینڈاےتلوہےئداھکی۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم ،امکل،اوبرکبنبدبعارلنمح ،رضحتیمسومیلایبرکبنب دبعارلنمحےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےک
ضعبااحصب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہدارےکرسرپایپسیکفہجےساپینڈاانلافرانکںیماپینڈاےنلںیمابمہغلےساکؾانیل

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 594

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،یحٌي  ،ب ٩س٠ی ،٥اسٌ٤ی ،١ابٛ ٩ثير ،حرضت ٟ٘یم ب ٩ػبرہ

اػ ٔ ٥بِ ٔٔ ٔ َٟ٘ ٩یم بِ َٔ ٩ػب ِ َر َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٔ ٔ ٟ٘یم
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَىٔي َی ِحٌَي بِ ُُ ٩سَِ ٠ی ٕ ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ َٔٛ ٩ثٔير ٕ ًَ ِٔ ًَ ٩
وَ ٪ػائ ّٔ٤ا
بِ َٔ ٩ػب ِ َر َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَأِ ِّ ٔ ٟی ا َٔل ِست ٔ ِ٨ظَ ا ٔ ٚإ ٔ ََّل أَ َِ ٪تَ ُٜ
ہبیتقنبدیعس،ییحی،نبمیلس،اامسلیع،انب،ریث،رضحتطیقلنبربصہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای

انکںیماپینڈاےنلںیمابمہغلرکرگمہیہکوترفزہدارےہ(ینعیفوضافرلسغںیمانک ںیموخبایھچرطحاپیندالخرکفرگمرفزہ
ںیماایتحطاچےئہ)
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ییحی،نبمیلس،الیعمس،انب،ریث،رضحتطیقلنبربصہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفزےیکاحتلںیمےنھچپاگلانایوگلاان
ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزےیکاحتلںیمےنھچپاگلانایوگلاان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 595

راوی ٣ :شسز ،یحٌي  ،ہظا ،٦اح٤س ب ٩ح٨ب ،١حش ٩ب٣ ٩وسي ،طیبا ،٪یحٌي ب ٩ابی َٗلبہ ،ابواس٤اء ،حرضت ثوبا٪

وسي َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا َُ ٪جٔ٤ی ٌّا ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٕ ٦ح و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩
َِّط ا َِ ٟحا ٔج ُ٥
َی ِحٌَي ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ ٍَ ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ِس َ٤ا َئ َی ٌِىٔي اَّ ٟز َح ٔي َّي ًَ ِ ٩ثَ ِوبَ َ
ا ٩ِ ًَ ٪أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَٓ َ َ

اِ ٣َ ٪ول َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َوا ِِ ٤َ ٟح ُح ُوَٗ ٦ا ََ ٢ط ِی َبا ُ ٪أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو ٗ ٔ ََلبَ ٍَ أَ َّ ٪أَبَا أَ ِس َ٤ا َئ اٟزَّ َح ٔي َّي َح َّسثَ ُط أَ َّ ٪ثَ ِوبَ َ
أَ ِخب َ َر ُظ أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دسمد،ییحی،اشہؾ،ادمحنبلبنح،نسحنبومیس،نابیؿ،ییحینبایبالقہب،اوباامسء،رضحتوثابؿےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرفزہوٹٹایگ ےنھچپاگلےنافروگلاےنفاےلاکنابیؿےناہک وباہطساوبالقہب اوباامسءارل یب ےنوثابؿےس
رموفاعلقنایکےہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،اشہؾ،ادمحنبلبنح،نسحنبومیس،نابیؿ،ییحینبایبالقہب،اوباامسء،رضحتوثابؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزےیکاحتلںیمےنھچپاگلانایوگلاان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 596

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١حش ٩ب٣ ٩وسي ،طیبا ،٪یحٌي  ،ابوَٗلبہ ،حرضت طساز ب ٩اوض

وسي َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا َُ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو ٗ ٔ ََلبَ ٍَ ا َِ ٟح ِزم ٔ ُّی أَُ َّ ٧ط أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩
َّ
َّ
ُک ِ َ ٧ح َو ُظ
َط َّسا َز بِ َ ٩أَ ِو ٕ
ض بَ ِی َ٤َ ٨ا ص َُو َی ِ٤شٔي َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

ادمحنبلبنح،نسحنبومیس،نابیؿ،ییحی،اوبالقہب ،رضحتدشادنبافسےسرفاتیےہہکفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکاسھتلچرےہےھتابیقرفاتیبسحاس قےہ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،نسحنبومیس،نابیؿ،ییحی،اوبالقہب،رضحتدشادنبافس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزےیکاحتلںیمےنھچپاگلانایوگلاان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 597

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١وہیب ،ایوب ،ابوَٗلبہ ،ابی طٌث ،حرضت طساز ب ٩اوض

ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ ٍَ ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِط ٌَثٔ ًَ َِ ٩ط َّساز ٔبِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ

َِّط
ْش َة َخَِ ٠ت َٔ ٩ِ ٣ر ََ ٣ـ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَتَی ًَل َی َر ُج ٕ ١بٔا َِ ٟب٘ٔی ٍٔ َوص َُو َی ِح َتح ٔ َُ ٥وص َُو آخٔذْ ب ٔ َیسٔی َ ٔ ٟث َ٤ا َٔ ِ ًَ ٪
اَ٘ َٓ ٪ا َ ٢أَٓ َ َ
وب ِٔ ٣ث َُ ٠ط
ا َِ ٟحا ٔج َُ ٥وا ِِ ٤َ ٟح ُح ُوَٗ ٦ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو َر َوی َخاْ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ُئ ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ ٍَ بّٔ ٔ ِس َ٨از ٔأَ ُّی َ
ومیسنباامسلیع،فبیہ ،اویب،اوبالقہب،ایبثعش ،رضحتدشاد نبافسےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
عیقبںیماکیصخشےکاپسےئگفہےنھچپوگلاراہاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریمااہھتڑکپاافررفامایاحمجافروجحمؾدفونںاکرفزہ
وٹٹایگہیفاہعقراضمؿیکااھٹرہاترخیوکشیپآایاھتاوبداؤدےناہکہکاخدلاذحلاءےناوبالقہبےسدنسباویبرفاتیایکےہ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،فبیہ،اویب،اوبالقہب،ایبثعش،رضحتدشادنبافس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزےیکاحتلںیمےنھچپاگلانایوگلاان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 598

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب٣ ،١ح٤س ب ٩برکً ،بساٟززاً ،ٚث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،اسٌ٤ی ،١ابزاہی ،٥اب ٩جزیخ٧ ،يي ػلی اہلل ً٠یہ
وآٟہ وسٛ ٥٠ے آزاز ُکزہ َُل ٦حرضت ثوبا٪

َ ١ی ٌِىٔي ابِ َ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ِرکٕ َو ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚح و َح َّسث َ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
اِ ٣َ ٪ول َی َر ُسو ٔ٢
و ٢أَ ََّ ٪ط ِیدّا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟه ِّی َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا ُِٔ ٪ی َحسٔیثٔطٔ َُ ٣ؼ َّس ْ ٚأَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪ثَ ِوبَ َ
إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی َُ ِٜ٣ح ْ
َِّط ا َِ ٟحا ٔج َُ ٥وا ِِ ٤َ ٟححُ ُو٦
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَٓ َ َ

ادمحنبلبنح،دمحم نبرکب،دبعارلزاؼ،امثعؿنبایبہبیش،اامسلیع،اربامیہ،انبرججی،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکآزادرکدہالغؾ
رضحت وثابؿ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای احمج افر وجحمؾ (ےنھچپ اگلےن فاےل افر وگلاےن فاےل)
دفونںےنرفزہوتڑا۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دمحمنبرکب،دبعارلزاؼ،امثعؿنب ایبہبیش،الیعمس،اربامیہ،انب رججی،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکآزاد
رکدہالغؾرضحتوثابؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزےیکاحتلںیمےنھچپاگلانایوگلاان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 599

راوی ٣ :ح٤وز ب ٩خاٟس٣ ،زوا ،٪ہظی ٥ب ٩ح٤یسًَ ،لء ب ٩حارثٜ٣ ،حو ،٢ابواس٤اء ،حرضت ثوبا٪

َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٟض ِی َث ُ ٥بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ََِ ٌَ ٟل ُئ بِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث ًَ ُِ ِٜ٣َ ٩حو ٕ ٩ِ ًَ ٢أَبٔی
َِّط ا َِ ٟحا ٔج َُ ٥وا ِِ ٤َ ٟح ُح ُوَٗ ٦ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ ابِ ُ٩
أَ ِس َ٤ا َئ اَّ ٟز َح ٔي ِّي ًَ ِ ٩ثَ ِوبَ َ
ا ٩ِ ًَ ٪أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَٓ َ َ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔیطٔ ًَ ُِ ِٜ٣َ ٩حو ٕ ٢بّٔ ٔ ِس َ٨ازٔظ ٔ ِٔ ٣ث َ٠طُ
ثَ ِوبَ َ

ومحمدنباخدل،رمفاؿ،میشہ نبدیمح،العءنباحرث ،وحکمؽ،اوباامسء،رضحتوثابؿ ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای احمج افروجحمؾدفونں ےن رفزہ وتڑا اوبداؤد ےن اہکاس دحثی وک انب وثابؿےن اےنپفادل ےک وحاہل ےس افر وحکمؽےک
فاہطسےسایسرطحرفاتیایکےہ۔
رافی  :ومحمدنباخدل،رمفاؿ،میشہنبدیمح،العءنباحرث،وحکمؽ،اوباامسء،رضحتوثابؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفزےںیمےنھچپوگلاےنیکااجزت

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزےںیمےنھچپوگلاےنیکااجزت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 600

راوی  :ابو ٤ٌ٣زً ،بساہلل ب٤ً ٩زوً ،بساٟوارث ،ایوب ًرک٣ہ ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض

ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
رک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وب ًَ ِٔ ٔ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

یٌ ٍَ َوصٔظَ ُا٦
ْف بِ َُ ٩رب ٔ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِح َت َح ََ ٥وص َُو َػائ َْٔٗ ٥ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ُو َص ِی ُب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
وب بّٔ ٔ ِس َ٨ازٔظ ٔ ِٔ ٣ث َ٠طُ َو َج ٌِ َ ُ
ض ِٔ ٣ث َ٠طُ
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أ ِ ً ٩ِ ًَ ٪
بِ َُ ٩ح َّش َ

اوبرمعم،دبعاہللنبرمعف،دبعاولارث،اویبرکعہم،رضحتدبعاہللنبابعسےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفزہیکاحتلںیمےنھچپ وگلاےئںیہاوبداؤدےناہکہکاسدحثیوکفبیہنباخدلےناویبےسلقنایکےہافررفعجنبرہعیب
فاشہؾنباسؿےنوباہطسرکعہمانبابعسےسرفاتیایکےہ۔
رافی  :اوبرمعم،دبعاہللنبرمعف،دبعاولارث،اویبرکعہم،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزےںیمےنھچپوگلاےنیکااجزت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 601

راوی  :حٔؽ ،اب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،یزیس ب ٩ابی زیاز٘٣ ،ش ،٥حرضت ابً ٩باض

ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی زٔیَاز ٕ ًَ َِ ِ٘ ٣ٔ ٩ش ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح ْ٦
ا ِح َت َح ََ ٥وص َُو َػائ ْٔٔ ِ ٣ُ ٥
صفحنبرمع،ہبعش،سیدینب ایبزاید ،مسقم،رضحتانب ابعسےسرفاتیےہہکروسؽاہللےنارحاؾافررفزہیکاحتلںیمےنھچپ
وگلاےئ۔
رافی  :صفح،انبرمع،ہبعش،سیدینبایبزاید،مسقم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزےںیمےنھچپوگلاےنیکااجزت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 602

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨بً ،١بساٟزح ،٩٤ب٣ ٩ہسی ،سٔیا ،٪حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩ابی ٟیلی ےن ایَ ػحابی ٛے واسلہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ًَٔ ٩اب ٔ ٕص ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
ٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ٩
أَبٔی َِ ٟیل َی َح َّسثَىٔي َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َح ٔ

َح ُِ ٣ض َ٤ا إ ٔ ِب َ٘ ّ
ا ِٔ ٟح َحا ََ ٍٔ ٣وا َِ ٤ُ ٟو َاػ ََ ٍٔ٠و ٥َِ ٟیُ َ ِّ
 ١إلٔ َی َّ
َح َٓ َ٘ا َ ٢إنٔيی
َ تُ َو ٔ
اٟش َ ٔ
ائ ًَل َی أَ ِػ َحابٔطٔ َٓ٘ٔی َُ َٟ ١ط یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَٔ َّ ٧
اػ ُ
 ١إلٔ َی َّ
َح َو َربيی یُ ِلٌ ُٔ٤ىٔي َو َی ِش٘ٔیىٔي
أ ُ َو ٔ
اٟش َ ٔ
اػ ُ
ادمحنبلبنح،دبعارلنمح،نبدہمی،ایفسؿ،رضحتدبعارلنمحنبایبیلیلےناکیاحصیبےکفاہطسےسرفاتیایکےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنےنھچپوگلاےنافرےکیدعبد رگے(ریغبااطفرےک)رفزہ رےنھکےسعنمرفامایےہنکیلاےنپااحصب رپ
تقفش رفامےت وہےئ اس وک رحاؾ رقار ںیہن دای احصہب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وت رفزہ وک رحس کت الم
دےتی ںیہ (ینعی دف رفزفں ےک چیب ںیم ااطفر ںیہن رکےت) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامایاہں ںیم رفزہ وک رحس کت الم د ات وہں
ویکہکنریمارب(ابینطوطررپ)ےھجماھکانالھکاتافراپینالپاتےہ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلنمح،نبدہمی،ایفسؿ،رضحتدبعارلنمحنبایبیلیلےناکیاحصیبےکفاہطس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزےںیمےنھچپوگلاےنیکااجزت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 603

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ،س٠مَي ،٪ابِ٣ ٩يرہ ،حرضت ثابت

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٍَ ٤ََ ٠ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي َُ ٪ی ٌِىٔي ابِ َ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَْ َ ٧ص َ٣ا ُ٨َّ ٛا َ َ ٧س َُ ا ِٔ ٟح َحا َ٠ٟٔ ٍَ ٣ؼَّ ائ ٔٔ٥
َّ
ُکاص َٔی ٍَ ا َِ ٟح ِضسٔ
إَٔل َ َ
دبع اہلل نب ہملسم ،امیلسؿ ،انب ریغمہ ،رضحت اثتب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اسن اک ایبؿ ےہ ہک مہ رفزہ دار وک اس ایخؽ ےس
ےنھچپںیہنوگلاےندےتیےھتہکیہکفہزمکفرہنوہاجےئ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امیلسؿ،انبریغمہ،رضحتاثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشراضمؿںیمحبصوکاالتحؾیکاحتلںیماےھٹ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
وجصخشراضمؿںیمحبصوکاالتحؾیکاحتلںیماےھٹ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 604

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا ،٪زیس ب ٩اس ٥٠ایَ ػحابی

اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َحابٔطٔ ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َح ٔ

َِّط ََٗ ٩ِ ٣ا َئ َو ََل َ ٩ِ ٣ا ِح َتَ ٥ََ ٠و ََل َ ٩ِ ٣ا ِح َت َح َ٥
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل ُیٔ ٔ ُ

دمحمنب،ریث،ایفسؿ،زدینباملساکیاحصیبےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسج وکےقوہیئایاالتحؾ
وہاایےنھچپوگلاےئوتاساکرفزہںیہنوٹاٹ۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،زدینباملساکیاحصیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسےتفتقرسہماگلان
ابب  :رفزفںاکایبؿ
وسےتفتقرسہماگلان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 605

راوی  :نٔیلیً ،لی ب ٩ثابتً ،بساٟزح ٩٤ب ٩نٌ٤ا ٪بٌ٣ ٩بس ب ٩ہوزہ

َح َّسثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت َح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩ب ٔس بِ َٔ ٩ص ِو َذ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ ًَ ِ٩
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط أَ ََ ٣ز ب ٔ ِاْلٔثِٔ ٔ٤س ا َِ ٤ُ ٟز َّو ٔح ً ٔ َِ ٨س اِ ٨َّ ٟوَ ٔ ٦و َٗا ََ ٔ ٟ ٢ی َّت٘ٔطٔ اٟؼَّ ائ ٔ َُٗ ٥ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َٗا َ ٢لٔی َی ِحٌَي بِ ُ٩

رک َی ٌِىٔي َحس َ
ٌَٔ٣ي ٕن ص َُو َحس ْ
ٔیث ا ِلِ ُٜح ٔ١
ٔیث ُْ َ ٨ِ ٣

یف
بلی ،یلع نب اثتب ،دبعارلنمح نب امعنؿ نب دبعم نب وہزہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن وسےت فتق
کشم ےس الم وہا رسہم اگلےن اک مکح رفامای نکیل رفزہ دار اس ےس ےچب اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک  ھج ےس ییحی نب نیعم ےن اہک ہی رسہم ےس

قلعتمدحثیرکنمےہ۔
یف
رافی  :بلی،یلعنباثتب،دبعارلنمحنبامعنؿنبدبعمنبوہزہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وسےتفتقرسہماگلان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 606

راوی  :وہب ب ٩ب٘یہ ،ابوٌ٣اویہً ،تبہ ،ب ٩ابی ٌ٣اذً ،بیساہلل ب ٩ابی برک ب ٩ا٧ص ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

رک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَُ َّ ٧ط
َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی ٍَ أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی ٍَ ًَ ًُِ ٩ت ِ َب ٍَ أَبٔی ٌَُ ٣اذ ٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ

َ ١وص َُو َػائ ْٔ٥
ا ٪یََ ِٜت ٔح ُ
کَ َ

فبہنبہیقب،اوباعمفہی،ہبتع،نبایباعمذ،دیبعاہللنبایبرکبنباسن،رضحتاسننب امکلےسرفاتیےہہکفہرفزہیکاحتل
ںیمرسہماگلےتےھت۔
رافی  :فبہنبہیقب،اوباعمفہی،ہبتع،نبایباعمذ،دیبعاہللنبایبرکبنباسن،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وسےتفتقرسہماگلان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 607

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ،یحٌي  ،اب٣ ٩وسي ،یحٌي بً ٩یسي ،اً٤ع

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ا ِِّ َ ٤ُ ٟ
یسي ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َٗا َ٣َ ٢ا َرأَیِ ُت
ُخم ٔ ُّی َویَ ِحٌَي بِ َُ ٣ُ ٩
وسي ا َِ ٟب ِ٠خ ٔ ُّی َٗاَلَ َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي بِ َُ ٔ ً ٩
َ
َ
ا ٪إٔبِ َزاصٔی ُ ٥یُ َز ِّخ ُؽ أَ ِ ٪یََ ِٜت ٔح َ ١اٟؼَّ ائ ٔ ُ ٥بٔاٟؼَّ بٔر ٔ
رک ُظ ا ِلِ ُٜح َ٠ٟٔ ١ؼَّ ائ َٔٔ ٥وک َ َ
أ َح ّسا ٔ ٩ِ ٣أ ِػ َحاب ٔ َ٨ا َی ِ َ
دمحمنبدبعاہلل،ییحیانبومیس،،ییحینبیسیع،اشمعےسرفاتیےہہکںیمےناےنپاسویھتں(دحمنیثفاہقفء)ںیمےسیسکوکںیہن
داھکیہکفہرفزہدارےکےیلرسہماگلےنوکربااتھجمسوہافراربامیہرفزہداروکاولیےےکاسھترسہماگلےنیکااجزتدےتیےھت۔
رافی  :دمحمنبدبعاہلل،ییحی،انبومیس،ییحینبیسیع،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگرفزہداردصقاےقرکےوتااکسرفزہوٹٹاجےئاگ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
ارگرفزہداردصقاےقرکےوتااکسرفزہوٹٹاجےئاگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 608

ًیسي ب ٩یو٧ص ،ہظا ٦ب ٩حشا٣ ،٪ح٤س ب ٩سيری ،٩حرضت ابوہزیزہ
راوی ٣ :شسزٰ ،

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩ح َّش َ
اس َت َ٘ا َئ ََِٓ ٠ی ِ٘ ٔف َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوا ُظ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ذ ََر ًَ ُط َٗ ِی ْئ َوص َُو َػائ َِْٔ ٠َٓ ٥ی َص ًََِ ٠یطٔ َٗ َـائْ َوإ ٔ ِِ ٪

أَی ِّـا َحٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ی ٕ
اث ًَ ِ ٩صٔظَ اِ ٣ٔ ٕ ٦ث َُ ٠ط

دسمدٰ ،یسیع نب ویسن ،اشہؾ نب اسؿ ،دمحم نب ریسنی ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایسجرپرفزہیکاحتلںیم ےقہبلغرکےوتاسرپاضقءںیہنےہ(ینعیاساکرفزہںیہنوٹاٹ)افرسجےنازوخد ےقیکاسرپ
اضقءالزؾےہ۔
رافی  :دسمدٰ،یسیعنبویسن،اشہؾنباسؿ،دمحمنبریسنی،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
ارگرفزہداردصقاےقرکےوتااکسرفزہوٹٹاجےئاگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 609

راوی  :ابو ٤ٌ٣ز ًبساہلل ب٤ً ٩زوً ،بساٟوارث ،حشين ،یحٌي ً ،بساٟزح ،٩٤ب٤ً ٩زو یٌیع ب ٩وٟیس ب ٩ہظا ،٦حرضت
ابواٟسرزاء

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن ًَ ِ ٩یَ ِحٌَي َح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو

ٔیع بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ ٔ ٩صٔظَ إ ٦أَ َّ ٪أَبَا ُظ َح َّسثَ ُط َح َّسثَىٔي ََ ٌِ ٣سا ُ ٪بِ ُ ٩كَ َِ ٠ح ٍَ أَ َّ ٪أَبَا َّ
اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ًَ َِ ٩یٌ َ
ئ َح َّسثَ ُط أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
اٟس ِر َزا ٔ
َ
اِ ٣َ ٪ول َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی َِ ٣شحٔسٔ ز ٔ َِ ٣ظ َُِ ٠ُ٘ َٓ ٙت إ ٔ َّ٪
َِّط َٓ َُ ٔ ٘٠
یت ثَ ِوبَ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َئ َٓأٓ َ َ
َ
أَبَا َّ
َِّط َٗا ََ ٢ػ َس ََ ٚوأََ٧ا َػب َ ِب ُت َٟطُ َو ُؿوئَطُ َػلَّی اہللُ
اٟس ِر َزا ٔ
ئ َح َّسثَىٔي أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َئ َٓأٓ َ َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اوب رمعمدبعاہلل نبرمعف،دبعاولارث،نیسح،ییحی،دبعارلنمح ،نبرمعف  شیعنبفدیل نباشہؾ،رضحتاوبادلرداء ےسرفاتی ےہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن ےقیک افر رفزہ وک وتڑڈاال (رافی ےتہک ںیہ ہک) اس ےک دعب دقشم یک اجعم دجسم ںیم ریمی
الماقتآرضحنتیلص اہللہیلعفآہلفملسےکآزادرکدہالغؾوثابؿےسوہیئںیمےناؿےساہکہکاوبادلرداءاکایبؿےہہکروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےق یک افر رفزہ متخ رک دای اںوہں ےن اہک اوبادلرداء ےن چس اہک اس فتق ںیم ےن آپ وک فوض رکایئ
یھت۔
رافی  :اوبرمعمدبعاہللنبرمعف،دبعاولارث،نیسح،ییحی،دبعارلنمح،نبرمعف شیعنبفدیلنباشہؾ،رضحتاوبادلرداء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفزہدارےکےیلوبہسانیلاجزئےہ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہدارےکےیلوبہسانیلاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 610

راوی ٣ :شسز ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابزاہی ،٥اسوز٤٘٠ً ،ہ ،حرضت ًائظہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی ٍَ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ َو ًَ ًَِ ٩ِ ًَ ٍَ ٤َ َ٘ ٠ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت ک َ َ
َ ْٔل ٔ ِربٔطٔ
ا ٪أَ َِ ٠َ ٣
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ی َ٘ ِّب ُ
اَش َوص َُو َػائ َْٔ ٥و َل ٔ٨َّ ٜطُ ک َ َ
َ ١وص َُو َػائ َْٔ ٥ویُ َب ٔ ُ

دسمد،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہ،اوسد،ہمقلع،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرفزہیکاحتلںیم
ریما وبہس یھب ےتیل افر ریمے اسھت ابمرشت (مسج اک اسمس) یھب رکےت نکیلآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس اےنپ سفن رپ تہب زایدہ
اقوبایہتفےھت۔
رافی  :دسمد،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہ،اوسد،ہمقلع،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہدارےکےیلوبہسانیلاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 611

راوی  :ابو توبہ ،ربیٍ ب٧ ٩آٍ ،ابواحوؾ ،زیاز بًَ ٩لٗہ٤ً ،زو ب٣ ٩ی٤و ،٪حرضت ًائظہ

ا٪
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َت ِوبَ ٍَ اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ َُ٧ ٩آ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ ًَ ِ ٩زٔ َیاز ٔ بِ ََٔٔ ً ٩ل َٗ ٍَ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و ًَٕ ٩ِ ًَ ٪ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت ک َ َ
ِٔ ١ی َط ِضز ٔاٟؼَّ ِؤ ٦
أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ی َ٘ ِّب ُ
اوب وتہب،رعیب نبانعف،اوباوحص،زایدنبالعہق،رمعف نب ومیمؿ،رضحتاعہشئ ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
راضمؿےکہنیہمںیم(ینعیدؿںیمرفزہیکاحتلںیم)وبہسایلرکےتےھت۔
رافی  :اوبوتہب،رعیبنبانعف،اوباوحص،زایدنبالعہق،رمعفنبومیمؿ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہدارےکےیلوبہسانیلاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 612

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا ،٪سٌیس ب ٩ابزاہی ،٥ك٠حہ بً ٩بساہللً ،بسا َ٠٤ٟب ٩سٌیس ،جابز بً ٩بساہلل ،حرضت
ًائظہ

َق ٔش َّي ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥كَ َِ ٠ح ٍَ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َی ٌِىٔي ابِ َِ ًُ ٩ث ََ ٤
ا ٪ا َِ ُ ٟ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َ٘ ِّبُ٠ىٔي َوص َُو َػائ َْٔ ٥وأََ٧ا َػائ ٍَْٔ ٤
ًَائٔظَ ٍَ َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ
دمحمنب،ریث،ایفسؿ،دیعسنباربامیہ،ہحلطنبدبعاہلل،دبعاکلملنبدیعس،اجربنبدبعاہلل،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلص اہللہیلعفآہلفملسریماوبہسےتیلےھتاساحؽںیمہکںیمافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدفونںرفزہداروہےتےھت۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،دیعسنباربامیہ،ہحلطنبدبعاہلل،دبعاکلملنبدیعس،اجربنبدبعاہلل،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہدارےکےیلوبہسانیلاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 613

ًیسي ب ٩ح٤ازٟ ،یث ب ٩سٌس ،بٜير بً ٩بساہللً ،بسا َ٠٤ٟب ٩سٌیس ،حرضت جابز ب٩
راوی  :اح٤س ب ٩یو٧صٟ ،یثٰ ،
ًبساہلل

اِ ٠ٟی ُث ح و َح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩بَُٜي ِر ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ٩
اب َصظَ ِظ ُت َٓ َ٘ َّبُِ ٠ت َوأََ٧ا َػائ ُِْٔ ٠ُ٘ َٓ ٥ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
ًَ ِب ٔس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٤َ ًُ ٢زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ئ َوأََ ِ ٧ت َػائ ٔ َْٗ ٥ا ََٔ ً ٢یسي بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ ِٔی
َػ َُ ٌِ ٨ت ا َِ ٟی ِو َ ٦أَ ِّ ٣زا ًَو ّٔمَي َٗ َّبُِ ٠ت َوأََ٧ا َػائ َْٔٗ ٥ا َ ٢أَ َرأَیِ َت َِ ٟو َِ ٣ـ َِ ٤ـ َت ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟا ٔ
َحسٔیثٔطٔ ُُِٗ ٠ت ََل بَأ ِ َض بٔطٔ ث ُ ََّّ ٥ات َٔ َ٘ا َٗا َِ ٤ََ ٓ ٢ط
ادمح نب ویسن ،ثیلٰ ،یسیع نب امحد ،ثیل نب دعس ،ریکب نب دبع اہلل ،دبعاکلمل نب دیعس ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک
رضحترمعنباباطخبےناہکہکںیم(اینپ ویبیےس)وخش وہاوتںیمےنرفزہیہیکاحتلںیموبہسےلایلرھپںیمےنروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآج ھجےسڑبا وصقروہایگےہافرفہہیہکںیمےنرفزہ یک
احتلںیمویبیاکوبہسےلایلآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایارگوترفزےیک احتلںیمیلکرکےل وتریتا ایک ایخؽےہ؟ ںیم
ےناہکاسںیموتوکیئرحجںیہنےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوترھپاخومشرہ۔
رافی  :ادمحنبویسن،ثیلٰ،یسیعنبامحد،ثیلنبدعس،ریکبنبدبعاہلل،دبعاکلملنبدیعس،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگرفزہداراعلبلگناجےئ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
ارگرفزہداراعلبلگناجےئ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 614

راوی ٣ :ح٤س بً ٩یسي٣ ،ح٤س ب ٩زی٨ار ،سٌس ب ٩اوض ،ابو یحٌي ی ،حرضت ًائظہ

ض ا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی ًَ ِِ ٣ٔ ٩ؼ َس َٕ أَبٔی َی ِحٌَي ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر َح َّسثَ َ٨ا َس ٌِ ُس بِ ُ ٩أَ ِو ٕ

َ
رعاب ٔ ِّی َص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨ازُ َِ ٟی َص بٔ َؼحٔ ٕ
یح
أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اُ ٪ی َ٘ ِّبَ ُ٠ضا َوص َُو َػائ َْٔ ٥ویَ ُُّ ٤ؽ َ ٔ ٟشاَ َ ٧ضا َٗا َ ٢ابِ ُ ٩اْلِ ِ َ

دمحم نبیسیع ،دمحم نب دانیر ،دعس نب افس ،اوبییحی ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس رفزہ یک احتل
ںیماؿاکوبہسےتیلافرزابؿوچےتسےھت۔
رافی  :دمحمنبیسیع،دمحمنبدانیر،دعسنبافس،اوبییحیی،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجاؿآدیمےکےیلابمرشترکمفہےہ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
وجاؿآدیمےکےیلابمرشترکمفہےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 615

راوی  :نْص بً ٩لی ابواح٤س ،زبيری ،ارسائی ،١ابوً٨بص ،اُغ ،حرضت ابوہزیزہ

 ٩ِ ًَ ١أَبٔی ا َِ ٨ِ ٌَ ٟب ٔص ًَ ِ ٩اْلِ َ َ ِّ
ُغ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُج َّل
رسائ ٔی ُ
ْص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أَ ِح ََ ٤س َی ٌِىٔي اٟزُّبَي ِر َّٔی أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِ َ
َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
َ
آَخ ٓ ََشأ َ َُ ٟط َٓ ََ ٨ضا ُظ َّٓٔذَا َّأ ٟذی َر َّخ َؽ َُ ٟط َط ِی ْذ
َسأ َ ٢أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٤ُ ٟب َ َ
َف َّخ َؽ َُ ٟط َوأَ َتا ُظ َ ُ
اَشة ٔ٠ٟٔؼَّ ائ َٔٔ َ ٥
َّ
اب
َوأ ٟذی َ َ ٧ضا ُظ َط ٌّ
ع
رصن نب یلع اوبادمح ،زج ،ی ،ارسالیئ ،اوب بتس ،ارغ ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فآہلفملسےسوپاھچہکرفزہداروکابمرشترکان(اکیدفرسےےسانٹپل)اسیکےہ؟وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکاسیک
ااجزت دےدی رھپدفرسا صخش آای(افراس ےن یھب یہی وساؽایک) وتآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےناس وک اس یک ااجزت ںیہن
دی(مہےناسرپوغرایکوتاپایہک)سجوکااجزتدییھتفہوبڑاھاھتافرسجوکعنمایکفہوجاؿاھت۔
ع
رافی  :رصننبیلعاوبادمح،زج ،ی،ارسالیئ،اوب بتس،ارغ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشراضمؿںیمانجتبیکاحتلںیمحبصرکے
ابب  :رفزفںاکایبؿ
وجصخشراضمؿںیمانجتبیکاحتلںیمحبصرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 616

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،اً ،َٟبساہلل ب٣ ٩ح٤س ب ٩اسحً ،ٙبساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسیً ،بسربہ ب ٩سٌیس ،ابوبرک ب ٩حارث ب٩
ہظا ،٦حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالی ً٨ہ اور حرضت ا ٦س٤٠ہ رضي اہلل تٌالی

َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟح و َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙاْلِ َذ َِرم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی ًَ ِ٩

رک بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ ٩صٔظَ اًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ائٔظَ ٍَ َوأ ُ َِّ ٦سَ ٍَ ٤ََ ٠ز ِوظ َِی أ ٨َّ ٟي ِّي
َ٣اِ ًَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟبسٔ َربِّطٔ بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ی ُِؼب ٔ ُح ُجّ ُ٨با َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ اْلِ َذ َِرم ٔ ُّی ِٔی َحسٔیثٔطٔ ِٔی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ض َ٤ا َٗا ََ ٟتا ک َ َ
أ ٩ِ ٣ٔ ٪ج َ٤ا َٕ َُي ِر ٔا ِحت ََٔلٕ ٦ث ُ ََّ ٥ی ُؼ ُو٦
َر ََ ٣ـ َ
یبنعق،امکل،دبعاہللنبدمحمنبااحسؼ،دبعارلنمحنبدہمی،دبعرہبنبدیعس،اوبرکبنباحرثنباشہؾ،رضحتاعہشئریضاہلل
اعتیل ہنع افر رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس راضمؿ ںیم امجع یک فہج ےس
انجتبیکاحتلںیمحبصرکےتےھتہنہکاالتحؾیکانبرپافررھپدؿںیمرفزہےسرےتہ۔
رافی  :یبنعق ،امکل ،دبعاہلل نب دمحم نب اقحس ،دبعارلنمح نب دہمی ،دبعرہب نب دیعس ،اوبرکب نب احرث نب اشہؾ ،رضحت اعہشئ
ریضاہللاعتیلہنعافررضحتاؾہملسریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وجصخشراضمؿںیمانجتبیکاحتلںیمحبصرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 617

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اً ،َٟبساہلل بً ٩بساٟزح ،٩٤ب٤ٌ٣ ٩ز ،ابویو٧ص ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالی

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٍَ ٤ََ ٠ی ٌِىٔي ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي َّي ًَ ِ٣َ ٩اِ ًَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕاْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی یُوَُ ٧ص
ٕ
َِ ٣ول َی ًَائٔظَ ٍَ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٪ر ُج َّل َٗا ََ ٔ ٟ ٢ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َواٗ ٔ ْ
اب یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنٔيی أ ُ ِػبٔحُ ُجّ ُ٨با َوأََ٧ا أُرٔی ُس ِّ
اٟؼ َی َاَ٘ َٓ ٦ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا أ ُ ِػبٔحُ ُجّ ُ٨با َوأََ٧ا
ًَل َی ا َِ ٟب ٔ
أُرٔی ُس ِّ
َ َو َ٣ا
َ َ٣ا َت َ٘ َّس ََ ٩ِ ٣ٔ ٦ذِ٧ب ٔ َ
َْف اہللُ ََ ٟ
َ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَٔ َّ ٧
َ ١وأَ ُػ ُوَ٘ َٓ ٦ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
اٟؼ َی َآَ ٦أَُِ َت ٔش ُ
َ َِ ٟش َت ِٔ ٣ث َ٨َ ٠ا َٗ ِس ُ َ َ

َ
و ٪أَ ِخظَ ا ُِ ٥ِ ٛهَّلِل َوأَ ًِ ٥ِ ُٜ٤ََ ٠ب ٔ َ٤ا أَ َّتب ٔ ٍُ
ٔب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا ََ ٢واہللٔ إنٔيی َْل َ ِر ُجو أَ ِ ٪أَ َُ ٛ
َخ َٓ َِـ َ
َتأ َّ َ

دبعاہلل نبہملسم ،امکل،دبعاہللنبدبعارلنمح ،نبرمعم ،اوبویسن،رضحتاعہشئریض اہللاعتیل ےسرفاتیےہہک اکی صخش وج
ہک درفازہ رپ ڑھکا وہا اھت اس ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک۔ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم انجتب یک
احتلںیمحبصرکاتوہںافرتینرفزہیکوہیتےہآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیمیھبانجتبیکاحتلںیم حبصرکاتوہں
ریمییھبتینرفزہرےنھکیکوہیتےہسپںیملسغرکاتوہںافررفزہےسراتہوہں۔اسصخشےناہکایروسؽاہلل۔آپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسامہریرطحںیہنںیہ۔(ینعیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکابتاگلےہ)ویکہکناہللےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملس

ےکامتؾاےلگافرےلھچپوصقر اعمػرفامدےیئںیہ۔ہینس رکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس وکہصغآایگ افررفامای۔ دخباںیمادیمراتھک
وہںہکںیممتںیمبسےسزایدہاہللےسڈرےنفاالافراابتعےکاکومںاکاجےننفاالاثتبوہںاگ
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،دبعاہللنبدبعارلنمح،نبرمعم،اوبویسن،رضحتاعہشئریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشرفزہیکاحتلںیمامجعرکےھٹیبااکسافکرہ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
وجصخشرفزہیکاحتلںیمامجعرکےھٹیبااکسافکرہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 618

راوی ٣ :شسز٣ ،ح٤س بً ٩یسي ،سٔیا٣ ،٪شسز ،زہزی ،ح٤یسبً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالی

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٣ُ ٢ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
ا٪
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَتَی َر ُج ْ ١أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ص َُ ِٜ٠ت َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َطأَِٗ ََُ ٧ا ََ ٢و َٗ ٌِ ُت ًَل َی ا َِ ٣زأَت ٔی ِٔی َر ََ ٣ـ َ

َٗا َََ ٓ ٢ض َِ ١تحٔ ُس َ٣ا ُت ٌِت َُٔ ٙر َٗ َب ٍّ َٗا َََ ٢ل َٗا َََ ٓ ٢ض َِ ١ت ِش َت ٔلی ٍُ أَ َِ ٪ت ُؼ َوَ ٦ط ِض َزیِ ٔ٣ُ ٩ت َ َتابٔ ٌَي ِ ٔن َٗا َََ ٢ل َٗا َََ ٓ ٢ض َِ ١ت ِش َت ٔلی ٍُ
أَ ِ ٪تُ ِلٌ َٔٔ ٥س ِّتي َن ِٔ ٣شٜٔی ّ٨ا َٗا ََ ٢لَ َٗا َ ٢ا ِجِ ٔ ٠ص َٓأت ُ َٔی أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ٌَ َز ٕٔ ٓ ٚیطٔ َت ِْ ٤ز َٓ َ٘ا ََ ٢ت َؼ َّس ِ ٚبٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا
َ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّي بَ َس ِت ثَ َ٨ا َیا ُظ َٗا َ٢
َِق ٔ٨َّ ٣ا ٓ ََـ ٔح َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا بَي ِ َن ََلبَت َِی َضا أَصِ ُ
 ١بَ ِی ٕت أَٓ َ ُ
َ
آَخ أََ ِ ٧یابُطُ
َٓأكٌِ ُِٔ ٤ط إٔیَّاص ُِ ٥و َٗا ََ ٣ُ ٢ش َّس ْز ِٔی َِ ٣وؿ ٍٕٔ َ َ
دسمد،دمحمنبیسیع،ایفسؿ،دسمد،زرہی،دیمحنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےک اپس اکی صخش آای افر وبال ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم الہک وہ ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
وپاھچ۔ویکںایکوہا؟اسےن اہکںیمراضمؿںیم(ینعیرفزہیکاحتلںیم)اینپویبی ےس امجعرک اھٹیبآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای ایک ریتے اپس ایسی وکیئ زیچ ےہ سج ےس الغؾ رخدی رک اس وک آزاد رک ےکس؟ اس ےن ایک ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن وپاھچ ہک ایک وت ےپ درےپ دف ونیہمں ےک رفزے رھک اتکس ےہ؟ اس ےن وجاب دای ںیہن اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن وپاھچ ہک ایک وت اسھٹ ونیکسمں وک اھکان الھک اتکس ےہ؟ اس ےن اہک ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ااھچ وت ھٹیب اج سپ آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی الیھت الای ایگ سج ںیم وجھکرںی ںیھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےل اس ںیم ےس

دصہقرکاسےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدمہنیےکدفونںرطوفںےکدرایمؿامہرےرھگےسزایدہوکیئقحتسمںیہن
ےہہینسرک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکیسنہآیئگاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکڈاڑںیھرظنآےنںیگلرفامایاس
ںیمےساےنپرھگفاولںوکالھکدےدسمدیکرفاتیںیماجبےئانثایےکااینبےکاافلظںیہ۔
رافی  :دسمد،دمحمنبیسیع،ایفسؿ،دسمد،زرہی،دیمحنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وجصخشرفزہیکاحتلںیمامجعرکےھٹیبااکسافکرہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 619

راوی  :حش ٩بً ٩لیً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی

اَ ٪ص َذا
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َزا َز اٟزُّصِز ٔ ُّی َوإٔ٤َ َّ ٧ا ک َ َ

َ ا َِ ٟی ِو ََ ٥َِ ٟ ٦یُ َٟ ٩ِ ُٜط ب ُ ٌّس ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟتِٜٔٔير ٔ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوا ُظ َّ
ُر ِخ َؼ ٍّ َُ ٟط َخ َّ
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس
اػ ٍّ ََِٓ ٠و أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٓ ٌََ َ ١ذََ ٔ ٟ
ْف اہللَ
َواْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َو َُ ٨ِ ٣ؼ ُ
رعا ُک بِ ُ٣َ ٩اًَ َٕ ٔ ٟل َی ٌَِ ٣ى َي ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٍَ ٨زا َز ٓ ٔیطٔ اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َوا ِس َت ِِ ٔ ِ
ور بِ ُ ٩ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔ َو ٔ َ

نسح نب یلع ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ےس ہی دحثی ایس رفاتی ےک اسھت رمفی ےہ اع ہت اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک ہی رتصخ
رصػایسےکاسھتاخصیھتابارگوکیئصخشرفزہ یکاحتلںیمامجعرکےاگوت اسوکافکرہیکادایگیئےکوساوکیئاچرہتہن
ےہ۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ثیل نب دعس افزایع وصنمر نب رمتعم افر رعاک نب امکل ےن ہینیع یک دحثی یک رطح رفاتی ایک ےہ اس
ںیمافزایعےنہیااضہفرفاتیایکےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےساافغتسراکیھبمکحرفامایاھت
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وجصخشرفزہیکاحتلںیمامجعرکےھٹیبااکسافکرہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 620

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،ا ،َٟاب ٩طہاب ،ح٤یس بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ

َِّط ِٔی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش٣َ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی صُ َزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَٓ َ َ

آَ ٪أ َ ََ ٣ز ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪ی ٌُِت ََٔ ٙر َٗ َب ٍّ أَ ِو َی ُؼ َوَ ٦ط ِض َزیِ ٔ٣ُ ٩ت َ َتابٔ ٌَي ِ ٔن أَ ِو یُ ِلٌ َٔٔ ٥س ِّتي َن ِٔ ٣شٜٔی ّ٨ا
َر ََ ٣ـ َ
َٗا َََ ٢ل أَ ٔج ُس َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِجِ ٔ ٠ص َٓأت ُ َٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ٌَ َز ٕٔ ٓ ٚیطٔ َت ِْ ٤ز
َ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّي بَ َس ِت
َٓ َ٘ا َُ ٢خ ِذ َص َذا َٓ َت َؼ َّس ِ ٚبٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا أَ َح ْس أَ ِح َو ُد ٔ٣ىِّي ٓ ََـ ٔح َ

َِّط َو َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ أَ ِو ُت ٌِت ََٔ ٙر َٗ َب ٍّ
أََ ِ ٧یاب ُ ُط َو َٗا َُ َٟ ٢ط ک ُ ُِ ٠ط َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَل َی َِٔ ٟٔى َ٣ا َٕ ٔ ٟأَ ََّ ٪ر ُج َّل أَٓ َ َ
أَ ِو َت ُؼ َوَ ٦ط ِض َزیِ ٔ ٩أَ ِو تُ ِلٌ َٔٔ ٥س ِّتي َن ِٔ ٣شٜٔی ّ٨ا

دبعاہللنبہملسم،امکل،انباہشب،دیمحنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکاکیصخش ےنراضمؿںیمرفزہوتڑ
ڈاالوتروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےساکیالغؾآزادرکےنایدفہنیہمےکےپدرےپرفزےرےنھکایاسھٹونیکسمںوکاھکانالھک
ےن اک مکح رفامای اس صخش ےن اہک ںیم (اؿ ونیتں اکومں ںیم ےس وکیئ اکؾ) ںیہن رک اتکس وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس
رفامای۔ ااھچ وت رھپ ھٹیب اج اےنت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی الیھت الای ایگ سج ںیم وجھکرںی ںیھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای۔ ےل ہی وجھکرںی ےل اج افر اس ںیم ےس دصہق رکا ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک  ھج ےس
زایدہ یھب وکیئ رضفرت دنم ےہ؟ ہی نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یسنہ آ یئگ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
ددناں ابمرک رظن آےن ےگل۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ااھچ وت وخد یہ اھک ےل اوبداؤد ےن اہک ہک انب رجبا ےن زرہی
ےس امکل ےک اافلظ یکرطح لقن ایک ہک اکی صخش ےن رفزہ وتڑڈاال۔ اس رفاتی ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای
الغؾآزادرکایدفہنیہمےکرفزےرھکایاسھٹونیکسمںوکاھکانالھک
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،انباہشب،دیمحنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وجصخشرفزہیکاحتلںیمامجعرکےھٹیبااکسافکرہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 621

راوی  :جٌْف ب٣ ٩شاَف ،اب ٩ابی ٓسیَ ،ہظا ٦ب ٩سٌس ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ

اب ًَ ِ ٩أَب ٔی َس ٍَ ٤ََ ٠بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ٩ٔ ٤
ْف بِ َُ ٣ُ ٩ش ٔاَفٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ َٕ َح َّسث َ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
ا ٪ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َٗا ََٓ ٢أت ُ َٔی بٔ ٌَ َز ٕٔ ٓ ٚیطٔ َت ِْ ٤ز
َِّط ِٔی َر ََ ٣ـ َ
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَٓ َ َ
ْف اہللَ
ْش َػا ًّا َو َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ ک ُ ُِ ٠ط أََ ِ ٧ت َوأَصِ ُ
 ١بَ ِیت ََٔ َو ُػ َِ ٥ی ِو ّ٣ا َو ِ
َٗ ِس ُر َخ َِ ٤ش ٍَ ًَ َ َ
اس َت ِِ ٔ ِ

رفعجنب اسمرف،انبایبدفکی،اشہؾنبدعس،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکاکیصخش
روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای سج ےن راضمؿ اک رفزہ وتڑ دای اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس وجھکرفں اک اکی
الیھت اھت سج ںیم رقتةی دنپرہ اصع وجھکرںی ںیھتاس رفاتی ںیم ہی ےہہک آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای وت اھک افر اےنپ رھگ
فاولںوکالھک۔رھپاکیرفزہرھک(ینعیاضقءاکرفزہ)افراافغتسررک
رافی  :رفعجنباسمرف،انبایبدفکی،اشہؾنبدعس،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وجصخشرفزہیکاحتلںیمامجعرکےھٹیبااکسافکرہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 622

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩زاؤز ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارثً ،بساٟزح ٩٤بٗ ٩اس٣ ،٥ح٤س ب ٩جٌْف ،اب ٩زبير ،حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث أَ َِّ ًَ ٪ب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّسثَ ُط أَ َّ٪

ْف بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َح َّسثَطُ أَ ًََّ ٪بَّا َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َح َّسثَطُ أَُ َّ ٧ط َسًَ ٍَ ٔ٤ائٔظَ ٍَ َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َُ ٣ح ََّ ٤س بِ ََ ٩ج ٌِ َ ٔ
اَ٘ َٓ ٪ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ا ِحت َ َرٗ ُِت ٓ ََشأ َ َُ ٟط أ ٨َّ ٟي ُّي
َو َس ََّ ٥َ ٠ت ُ٘و ُ ٢أَتَی َر ُج ْ ١إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ِٔی َر ََ ٣ـ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َطأُِ ُ ٧ط َٗا َ ٢أَ َػ ِب ُت أَصِلٔی َٗا ََ ٢ت َؼ َّس َِٗ ٚا ََ ٢واہللٔ َ٣ا لٔی َط ِی ْئ َو ََل أَ ِٗ ٔس ُر ًََِ ٠یطٔ َٗا َ ٢ا ِجِ ٔ ٠ص

و ٚح َّٔ ٤ارا ًََِ ٠یطٔ كَ ٌَ ْاَ٘ َٓ ٦ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَیِ َ٩
َ أَٗ َِب ََ ١ر ُج َْ ١ی ُش ُ
َٓ َحََ ٠ص َٓب َ ِی َ٤َ ٨ا ص َُو ًَل َی ذََ ٔ ٟ

َ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َؼ َّس ِ ٚب ٔ َض َذا َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ًَل َی َُي ِرَٔ٧ا ٓ ََواہللٔ
ا ِِ ٤ُ ٟحتَر ُٔ ٚآنّٔٔا َٓ َ٘ َا ٦اَّ ٟز ُج ُ

إَّٔ٧ا َٟحٔ َیا َْ َ٣ا َ٨َ ٟا َط ِی ْئ َٗا َ ٢کُُ٠و ُظ

امیلسؿ نب داؤد ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،دبعارلنمح نب اقمس ،دمحم نب رفعج ،انب زج  ،،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک
راضمؿںیماکیصخشدجسمںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآایافروبال۔ںیملجایگ(ینعی ھجےسااسیانگہرسزدوہایگسج
یکفہج ےس ےھجم ایقتم ںیم دفزخ ںیمڈاال اجےئ اگ) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس وپاھچ ایک وہا فہ وبال ںیم ےن اینپ ویبی
ےس(رفزہیکاحتلںیمامجع)رکایلآپیلصاہللہیلعفآ ہلفملسےنرفامای۔دصہقدےفہوبالدخباریمےاپسھچکںیہنےہافرہن
ےھجم اطتق ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ااھچ وت رھپ ذرا ھٹیب سپ فہ اھٹیب راہ۔ اےنت ںیم اکی صخش دگےھ رپ ہلغ الدے
وہےئاہاتکنوہاآای۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچ۔ےنلجفاال اہکںےہ؟سپفہصخشڑھکاوہایگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس

ےن رفامای ےلاس وک دصہق رکاس ےن وپاھچ ایک اےنپ العفہ یسک افر رپ دصہقرکفں؟ دخبا مہ وتوخد وھب ےک ںیہ امہرے اپس ھچک ںیہن
ےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای۔وتمتیہاھکول
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،رمعفنباحرث،دبعارلنمحنباقمس،دمحمنبرفعج،انبزج ،،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وجصخشرفزہیکاحتلںیمامجعرکےھٹیبااکسافکرہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 623

راوی ٣ :ح٤س بً ٩وٖ ،سٌیس ب ٩ابی ٣زی ،٥اب ٩ابی ز٧ازً ،بساٟزح ٩٤ب ٩حارث٣ ،ح٤س ب ٩جٌْف ب ٩زبيرً ،باز ب٩
ًبساہلل ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
ٖ َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َ٣زِ َی ََ ٥ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٩
ُ
وَ ٪ػا ًّا
َج ٌِ َ ٔ
ْٔش َ
ْف بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ًَِ ٩بَّاز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ٍٔ َٗا ََٓ ٢أت َٔی بٔ ٌَ َز ٕٔ ٓ ٚیطٔ ً ِ ُ
دمحمنبوعػ،دیعسنبایبرممی،انبایبزاند،دبعارلنمحنباحرث،دمحمنبرفعجنبزج ،،ابعدنبدبعاہلل،رضحتاعہشئریضاہلل
اعتیلہنعےسیھبیہیرفاتیرمفیےہ۔اسںیمےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساکیالیھتالایایگسجںیمسیباصع
ےھت۔
رافی  :دمحمنبوعػ ،دیعسنبایبرممی،انبایبزاند،دبعارلنمحنباحرث،دمحمنبرفعجنبزج ،،ابعدنبدبعاہلل،رضحتاعہشئ
ریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجؿوبھجرکرفزہوتڑےنیکزسا
ابب  :رفزفںاکایبؿ
اجؿوبھجرکرفزہوتڑےنیکزسا

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 624

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩رحب ،طٌبہ٣ ،ح٤س بٛ ٩ثير ،طٌبہ ،حبیب ب ٩ابی ثابت٤ً ،ارہ ب٤ً ٩ير ،ابو٣لوض ،حرضت ابوہزیزہ

یب بِ ٔ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ٩
رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ َِ ٩حب ٔ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُِ َ ٩

ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ًُ ََ ٤ار َة بِ ٔ٤َ ًُ ٩يِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٣ُ ٩لوِّ ٕ
ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ٢ابِ َُٛ ٩ثٔير ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٤ُ ٟلوِّ ٔ
أِ ٪ی َُي ِر ٔ ُر ِخ َؼ ٍٕ َر َّخ َؼ َضا اہللُ َٟطُ َ ٥َِ ٟی ِ٘ ٔف ًَ ُِ ٨ط ٔػ َی ُاَّ ٦
اٟسصِز ٔ
َِّط َی ِو ّ٣ا َٔ ٩ِ ٣ر ََ ٣ـ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَٓ َ َ

امیلسؿ نب رحب ،ہبعش ،دمحم نب ،ریث ،ہبعش ،بیبح نب ایب اثتب ،امعرہ نب ریمع ،اوبسوطس ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن اہلل یک دی وہیئ رتصخ ےک ریغب راضمؿ ںیم رفزہ ہن راھک وت اسری رمع ےک
رفزےاسیکیمکوکوپراہنرکںیکسےگ
رافی  :امیلسؿنبرحب ،ہبعش،دمحمنب،ریث،ہبعش،بیبحنبایباثتب،امعرہنبریمع،اوبسوطس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اجؿوبھجرکرفزہوتڑےنیکزسا

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 625

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١یحٌي ب ٩سٌیس ،سٔیا ،٪حبیب٤ً ،ارہ ،اب٣ ٩لوض ،حرضت ابوہزیزہ

یت
ض َٗا َُ ٔ ٘٠َ َٓ ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
یب ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟلوِّ ٔ
اَ ٪ح َّسثَىٔي َحب ٔ ْ
ض َٓ َح َّسثَىٔي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث ََ ١حسٔیثٔ ابِ َٔٛ ٩ثٔير ٕ َو ُسََ ِ ٠مَي َ٪
ابِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟلوِّ ٔ
ض
ٕ ًَل َی ُسٔ َِی َ
ض َوأَبُو ا َِ ٤ُ ٟلوِّ ٔ
اَ ٪و ُط ٌِ َب ٍَ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟلوِّ ٔ
َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َوا ِخ ُتَ ٔ ٠
ادمحنبلبنح،ییحینبدیعس،ایفسؿ،بیبح،امعرہ،انبسوطس،رضحتاوبرہریہےسانب،ریثافرامیلسؿیکدحثییکرطحرموفاع
رفاتیےہاوبداؤدےتہکںیہہکایفسؿافرہبعشاکاالتخػےہہکرفایاکانؾانباوطملسےہایاوطملسےہ
رافی  :ادمحنبلبنح،ییحینبدیعس،ایفسؿ،بیبح،امعرہ،انبسوطس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفزہںیموھبؽےسھچکاھکیپانیل
ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہںیموھبؽےسھچکاھکیپانیل

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 626

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤از ،ایوب ،حبیب ،ہظا٣ ،٦ح٤س ب ٩سيری ،٩حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ً٨ہ

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ١
وب َو َحبٔیبٕ َوصٔظَ اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٕ ٦ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
اک
َ َو َس َ٘ َ
إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنٔيی أَکَُِ ٠ت َو َ ٔ
َشبِ ُت َ٧ا ٔس ّیا َوأََ٧ا َػائ َْٔ٘ َٓ ٥ا َ ٢اہللُ أَك ِ ٌَ ََ ٤
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،اویب ،بیبح ،اشہؾ ،دمحم نب ریسنی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش روسؽ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر وبال ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن رفزہ ںیم وھبؽ ےس اھک یپ ایل آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایےھجتاہللےنالھکایافرالپای(ینعیرفزہںیہنوٹاٹ)
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،اویب،بیبح،اشہؾ،دمحمنبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راضمؿےکرفزفںیکاضقءںیماتریخرکان
ابب  :رفزفںاکایبؿ
راضمؿےکرفزفںیکاضقءںیماتریخرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 627

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٨ٌٗ ،يي٣ ،ا ،َٟیحٌي ب ٩سٌیس ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٍَ ٤ََ ٠ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟیَ ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َس ٍَ ٤ََ ٠بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَُ َّ ٧ط َسًَ ٍَ ٔ٤ائٔظَ ٍَ
ا٤ََ ٓ ٪ا أَ ِس َت ٔلی ٍُ أَ ِ ٪أَ ِٗـ َٔی ُط َحً َّي َیأتِ َٔی َط ٌِ َبا ُ٪
اََ ٟ ٪یُٜو ًَُ ٪ل َ َّی اٟؼَّ ِو َُ ٩ِ ٣ٔ ٦ر ََ ٣ـ َ
َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َت ُ٘و ُ ٢إ ٔ ِ ٪ک َ َ
دبعاہللنبہملسم،یبنعق،امکل،ییحینبدیعس،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیےہہک ھجرپراضمؿ
ےکرفزےفابجوہےتےھترھپںیما وکاضقءہنرکیتکساہیںکتہکابعشؿآاجات
رافی  :دبعاہللنبہملسم،یبنعق،امکل،ییحینبدیعس،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشرماجےئاسےکذہمرفزےوہں
ابب  :رفزفںاکایبؿ
وجصخشرماجےئاسےکذہمرفزےوہں

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 628

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارثً ،بیساہلل ب ٩ابی جٌْف٣ ،ح٤س ب ٩جٌْف ب ٩زبير ،رعوہ ،حرضت ًائظہ
رضي اہلل ً٨ہا

ْف بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َج ٌِ َ ٕ
ْف ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٔ
ات َو ًََِ ٠یطٔ ٔػ َیا َْ ٦ػ َاُ ٨ِ ًَ ٦ط َوُّ ٔ ٟی ُط َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٣َ ٩ِ ٣َ ٢
اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِِ ُ ٩
َص َذا ِٔی اِ ٨َّ ٟذرٔ َوص َُو َٗ ِو ُ ٢أَ ِح ََ ٤س بِ َٔ ٩ح َِ ٨ب ٕ١

ادمح نب اصحل ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،دیبع اہلل نب ایب رفعج ،دمحم نب رفعج نب زج  ،،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای وج صخش رم اجےئ افر اس رپ رفزے وہں وت ایکس رطػ ےس ااکسفیل رفزے
رےھک
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،رمعفنباحرث،دیبعاہللنبایبرفعج،دمحمنبرفعجنبزج ،،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وجصخشرماجےئاسےکذہمرفزےوہں

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 629

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا ،٪ابوحؼين ،سٌیس ب ٩جبير ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

ِٔ ١ی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ُح َؼي ِ ٕن ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا َ ٢إٔذَا َ٣ز ٔ َق اَّ ٟز ُج ُ
ا ٪ث ُ ََّ ٣َ ٥
اَِ ٠ًَ ٪یطٔ ِ َ ٧ذ ْر َٗ َضي ًَ ِ٨طُ َوُّ ٔ ٟیطُ
ات َوَ ٥َِ ٟی ُؼ ِ ٥أُكٌِ َُٔ ٨ِ ًَ ٥ط َوَ ٥َِ ٟیَِ ٠ًَ ٩ِ ُٜیطٔ َٗ َـائْ َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
َر ََ ٣ـ َ
دمحمنب،ریث،ایفسؿ،اوبنیصح،دیعسنبریبج،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکارگوکیئصخشراضمؿںیم
امیبروہاجےئافرکیھٹہنوہافررماجےئوتایکسرطػےسونیکسمںوکاھکانالھکدایاجےئاگافراےکسذہماضقءفابجہنوہیگنکیلاس
ےنارگاسےنوکیئذنریکوہیگوتایکسرطػےسااکسفیلاوکسوپرارکےاگ
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،اوبنیصح،دیعسنبریبج،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ

وجصخشرماجےئاسےکذہمرفزےوہں

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 630

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩رحب٣ ،شسز ،ح٤از ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا

َِم َسأ َ َ٢
رع َو َة ًَ ِ ٩أَب ٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ أَ ََّ ٪ح ِ٤زَ َة اْلِ َ ِسَّ ٔ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َو َُ ٣ش َّس ْز َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
رس ُز اٟؼَّ ِو َ ٦أََٓأ َ ُػ ُؤِ ٦ی َّ
َِّط إ ٔ ِ٪
اٟش َ ٔ
ْف َٗا َُ ٢ػ ِ ٥إ ٔ ِٔ ٪طئ َِت َوأَٓ ٔ ِ
أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنٔيی َر ُج ْ ١أَ ِ ُ

ٔطئ َِت
امیلسؿ نب رحب ،دسمد ،امحد ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک زمحہ ایملس ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےس وپاھچ ہک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےپ درےپ رفزے راھک رکات وہں وت ایک ںیم رفس ںیم یھب
بسحومعمؽرفزےراھکرکفں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایےھجتاایتخرےہاچےہرفزہرھکافراچےہہنرھک
رافی  :امیلسؿنبرحب،دسمد،امحد،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وجصخشرماجےئاسےکذہمرفزےوہں

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 631

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س٣ ،ح٤س بً ٩بساٌ٤ٟين ،حرضت ح٤زہ ب ٩اسِ٠م رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ِ٤َ ٟحٔی ٔس ا َِ ٤َ ٟسن ٔ ُّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َح ِ٤زَ َة بِ ََ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ َٔ ٩ح ِ٤زَ َة
ُ
ُ
ُکیطٔ َوإُٔ َّ ٧ط ُربَّ َ٤ا
اَف ًََِ ٠یطٔ َوأَ ِ ٔ
اْلِ َ ِسَّ ٔ ٠
َِم َی ِذ ُ ُ
ُک أَ َّ ٪أَبَا ُظ أَ ِخب َ َر ُظ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنٔيی َػاح ُٔب هَ ِضز ٕأ ًَاُ ٔ ٟح ُط أ َس ٔ ُ

َ
َػا َز َٓىٔي َص َذا َّ
َخ ُظ
اٟظ ِضزُ َی ٌِىٔي َر ََ ٣ـ َ
اب َوأَ ٔج ُس بٔأ ِ ٪أَ ُػ َو ٦یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَص َِو ًََ ٪ل َ َّی ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪أ ُ َؤ ِّ َ
اَ ٪وأََ٧ا أَ ٔج ُس ا َِّ ُ٘ ٟو َة َوأََ٧ا َط ٌّ
َ
َ ٔطئ َِت َیا َح ِ٤زَةُ
َِّط َٗا َ ٢أَ ُّی ذََ ٔ ٟ
ٓ ََیُٜو َُ ٪زیِ ّ٨ا أََٓأ ُػ ُوَ ٦یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ًِوَ ُْٔ ٥لَ ِجزٔی أَ ِو أُٓ ٔ ُ
دبع اہلل نب دمحم ،دمحم نب دبعانیعمل ،رضحت زمحہ نب ایملس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ںیم اجونرفں فاال وہں ںیم ا وک ےل اجات وہں اؿ رپ رفس رکات وہں افر رکاہی د ات وہں یھبک دفراؿ رفس راضمؿ آ اجات ےہ
ںیم وجاؿ وہں افر  ھج ںیموقت ےہہک رفزہ رھکایل رکفں ویکہکن ےھجم اےکساضقءرکےن ےس ااکس رانھکآاسؿ اتگل ےہ اس ےیلہک فہ
رقض یک رطح ذنہ رپ وسار رےتہ ںیہ وت ایک ںیم رفس ںیم رفزہ رھک ایل رکفں اںیمس زایدہ وثاب ےہ ای ہن روھکں؟ روسؽ یلص اہلل ہیلع

فآہلفملسےنرفامایاےزمحہاسیجریتایجاچےہفاسیرک
رافی  :دبعاہللنبدمحم،دمحمنبدبعانیعمل،رضحتزمحہنبایملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وجصخشرماجےئاسےکذہمرفزےوہں

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 632

راوی ٣ :شسز ،ابوًوا٧ہ٨٣ ،ؼور٣ ،حاہس ،كاؤض ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل ً٨ہ

َخ َد أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٍَ َ ٧ؼورٕ ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
ض َٗا ََ َ ٢
ا ٪ابِ ُ٩
َا ٪ث ُ ََّ ٥ز ًَا بَّٔٔ٧ا ٕ
ئ ََ
اض َوذََ ٔ ٟ
اَ َ ََٓ ٪
َ ِٔی َر ََ ٣ـ َ
َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی َ ٍٔ ٨إلٔ َی ََ ٍَ َّٜ٣حًَّي بَ َِ ًُ َّ ٠شٔ َ
َفٓ ٌََ ُط إلٔ َی ٓ ٔیطٔ ٟٔيُر ٔ َی ُط اَ ٨َّ ٟ
َِّط
ًَبَّا ٕ
َِّط ٓ َََ ٩ِ ٤طا َئ َػ َاَ ٦و ََ ٩ِ ٣طا َئ أَٓ َ َ
ض َی ُ٘و ُِ َٗ ٢س َػا َ ٦أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَٓ َ َ
دسمد ،اوبوعاہن ،وصنمر ،اجمدہ ،اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہللہیلع فآہل فملس دمہنی ےس
ہکم وک ےلچ بج افسعؿ (اکی ہگج اک انؾ ےہ) ےچنہپ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ربنت وگنماای افر اےس اےنپ ہنم کت دنلب ایک
اتہک ولگ دھکی ںیل انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ہی راضمؿ اک فاہعق ےہ سپ انب ابعس ےتہک ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفسںیمیھبکرفزہراھکافریھبکںیہنراھکذہلاسجاکیجاچےہرفسںیمرفزہرےھکافرسجاکیجاچےہرفزہہنرےھک
رافی  :دسمد،اوبوعاہن،وصنمر،اجمدہ،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وجصخشرماجےئاسےکذہمرفزےوہں

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 633

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زائسہ ،ح٤یس ،حرضت ا٧ص رضي اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا َزائ َٔسةُ ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َّ
اَفَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی
اٟلؤی ٔ ٩ِ ًَ ١إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢س َ ِ
َِّط ًَل َی اٟؼَّ ائ ٔٔ٥
َر ََ ٣ـ َ
َِّط َب ٌِ ُـ َ٨ا ََٓ ٥َِ ٠یٌ ِٔب اٟؼَّ ائ ٔ ًَُ ٥ل َی ا ِٔ ٔ ٔ٤ُ ٟ
َِّط َو ََل ا ُِ ٔ ٔ٤ُ ٟ
اََ ٓ ٪ؼ َاَ ٦ب ٌِ ُـ َ٨ا َوأَٓ َ َ
ادمح نب ویسن ،زادئہ ،دیمح ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن راضمؿ ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

اسھت رفسایکسپ مہںیمےس ھچکولوگںےنرفزہراھکافر ھچکولوگںےنںیہنراھکنکیل ہنوتیسکرفزہرےنھکفاےلہنرےنھکفاےلرپ
ارتعاضایکافرہنیہیسکرفزہہنرےنھکفاےلےنرفزہداررپ(ینعیاکیدفرسےرپیسکےنارتعاضںیہنایک)
رافی  :ادمحنبویسن،زادئہ،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وجصخشرماجےئاسےکذہمرفزےوہں

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 634

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح ،وہب ،اب ٩بیا ،٪اب ٩وہبٌ٣ ،اویہ ،ربیٌہ ب ٩یزیس ،حرضت ٗزًہ

یس أَُ َّ ٧ط َح َّسثَ ُط
یٌ ٍَ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َو َوص ُِب بِ ُ ٩بَ َیا ٕ ٪ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َٗاَلَ َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔي ٌَُ ٣او ٔ َی ٍُ ًَ َِ ٩رب ٔ َ
وَِ ٠ًَ ٪یطٔ َٓاَ ِ ٧توَ ِز ُت َخ َِ ٠و َت ُط َٓ َ٤َّ ٠ا َخ ََل َسأ َ ُِ ٟت ُط ًَ ِ٩
اض َوص ُُِّٔ ٜ٣ُ ٥ب َ
ًَ َِٗ ٩زَ ًَ ٍَ َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت أَبَا َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َوص َُو ُی ًِٔٔي اَ ٨َّ ٟ
أِ ٪ی َّ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اٟش َ ٔ
اَ ًَ ٪ا ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ ََٓ َ َ
َخ ِج َ٨ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی َر ََ ٣ـ َ
ٔػ َیاَ ٔ ٦ر ََ ٣ـ َ
ْف َٓ َ٘ا ََ َ ٢
َّ
َّٔط أَٗ َِوی َل٥ِ ُٜ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُؼ ُوَ ٦و َن ُؼ ُوَ ٦حًي بَ َ٨ِ ٣َ َّ ٠ز َّٔل ٔ ٩ِ ٣ا ِ٨َ ٤َ ٟازٔ َٔ٘ َٓ ٢ا َ ٢إِٔ َٗ ٥ِ َُّٜ٧س َزِ َ ٧وتُ ُِ ًَ ٩ِ ٣ٔ ٥س ِّو َُ ٥ِ ٛوا ُِ ِ ٟٔ
َ
َ
َِّطوا
رسَ٧ا َٓ َ٨زَ ِ٨َ ٟا َ٨ِ ٣ز َّٔل َٓ َ٘ا َ ٢إُٔ ٥ِ َُّٜ٧ت َؼ ِّب ُح َ
َّٔط أَٗ َِوی َلَٓ ٥ِ ُٜأٓ ٔ ُ
وُ ًَ ٪س َّو َُ ٥ِ ٛوا ُِ ِ ٟٔ
َٓأ ِػ َب ِح َ٨ا ٔ٨َّ ٣ا اٟؼَّ ائ ٔ َُ ٥و ٔ٨َّ ٣ا ا ُِ ٔ ٔ٤ُ ٟ
َِّط َٗا َ ٢ث ُ َِّ ٔ ٥

َََٓاِ َ ٧ت ًَز ٔ َیَ ٩ِ ٣ٔ ٍّ ٤ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو َسٌٔی ٕس ث ُ َِّ َ٘ َٟ ٥س َرأَیِ ُتىٔي أَ ُػ ُو ٍَ ٣َ ٦أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َ
َ َو َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠ب َ ١ذََ ٔ ٟ

ادمح نب اصحل ،فبہ ،انب ایبؿ ،انب فبہ ،اعمفہی ،رہعیب نب سیدی ،رضحت زقہع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اوبدیعس دخری ریض اہلل
ہنعےکاپسایگفہولوگںوکاتففیدےرےہےھتافرولگاؿرپےکھجوہےئےھتںیمرفتصاکرظتنمراہبجاےلیکوہےئوتںیمےن
احتلرفسںیمراضمؿںیمرفزہرےنھکافرہنرےنھکےکابرےںیموساؽایکاںوہںےناہکسجاسؽہکمحتفوہااساسؽراضمؿںیم
مہروسؽیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےکاسھتےلکنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیھبرفزہرےتھکافرمہیھبرفزہرےتھکاہیںکتہکمہ
زنمولںںیمےساکیزنمؽرپےچنہپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایابمتدونمشںےکرقبیآےئگوہذہلارفزہہنرانھکاہمتری
وقتاکببسوہاگسپاےلگ دؿمہںیمےسھچکولوگںےنرفزہراھکافرھچکولوگںےنہنراھکرھپمہفاہںےسرفاہنوہےئافراکی
ہگجرپارتےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایحبصوکمتدنمشرپوہںےگابرفزہاکہنرانھکاہمترےےیلوقتاکببسوہاگسپ
بس ےنااطفرایک ویکہکناب روسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفآہلفملسیک رطػےس مکحوہ اکچ اھت(ینعی یلہپرمہبترفزہہن رانھکاایتخری اھت

افرابرفزہاکوھچڑانالزیموہایگ)اوبدیعسےتہکںیہہکںیمےناسفاہعقےسےلہپافراسفاہعقےکدعبروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکاسھترفزےرےھک
رافی  :ادمحنباصحل،فبہ،انبایبؿ،انبفبہ،اعمفہی،رہعیبنبسیدی،رضحتزقہع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفسںیمرفزہہنرانھکرتہبےہ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفسںیمرفزہہنرانھکرتہبےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 635

راوی  :ابو وٟیس ،طٌبہ٣ ،ح٤س بً ٩بساٟزح ،٩٤سٌس ب ٩زرارہ٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩حش ،٩حرضت جابز بً ٩بساہلل رضي
اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َّ
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ی ٌِىٔي ابِ ََ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩ز َُر َار َة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو
َِ ٠ًَ ١یطٔ َواٟزِّ َح ُاَِ ٠ًَ ٦یطٔ َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢ی َص
بِ َٔ ٩ح َش َٕ ٩ِ ًَ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی َر ُج َّل یُوَ َُّ ٠
ٔ ٩ِ ٣ا ِٟب ٔ ِّر ِّ
اٟؼ َی ُأِ ٦ی َّ
ْف
اٟش َ ٔ
اوب فدیل ،ہبعش ،دمحم نب دبعارلنمح ،دعس نب زرارہ ،دمحم نب رمعف نب نسح ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےناکیصخشوکداھکیہکاس رپاسہیایکایگےہافراےکساردرگدولوگںاکموجؾےہ آپ یلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایرفسںیمرفزہرانھکیکینںیہنےہ
رافی  :اوبفدیل،ہبعش،دمحمنبدبعارلنمح،دعسنبزرارہ،دمحمنبرمعفنبنسح،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفسںیمرفزہہنرانھکرتہبےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 636

راوی  :طیبا ٪بَ ٩فور ،ابوہَل ،٢اب ٩سوازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩ا َٟرضي اہلل ً٨ہ جو بىي ًبساہلل بٌٛ ٩ب ٛے ایَ طدؽ
ہیں (یٌىي ا ٪سے ٣زاز ٣ظہور ػحابی ا٧ص ب٣ ٩ا َٟہیں جو خاز ٦رسو ٢ػلی اہلل ً٠یہ وآٟہ وس ٥٠ت٬ے)

َفو َر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص ََٔل ٕ ٢اٟزَّا ٔس ٔي ُّي َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩س َوا َز َة ا ُِ٘ ٟظَ ي ِر ُّٔی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَ َٕ ٔ ٟر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔي
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ إ ٔ ِخ َوة ٔ بَىٔي ُٗظَ يِر ٕ َٗا َ ٢أَُ ََار ِت ًَ َِ ٠ی َ٨ا َخ ِی َْ ٔ ٟ ١ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠اَ ِ ٧ت َض ِی ُت أَ ِو َٗا َ٢
َ٘ َٓ ١ا َ ٢ا ِجِ ٔ ٠ص َٓأ َ ٔػ ِب ٔ ٩ِ ٣كَ ٌَا ٔ٨َ ٣ا َص َذا َٓ ُُِ٘ ٠ت إنٔيی َػائ َْٔٗ ٥ا َ٢
َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو یَأِک ُ ُ
َ ًَ ِ ٩اٟؼَّ ََلة ٔ َو ًَ ِِّ ٩
اَف َو ًَ ِ٩
ا ِجِ ٔ ٠ص أ ُ َح ِّسث ِ َ
ٕ اٟؼَّ ََلة ٔ َواٟؼَّ ِو َ ٩ِ ًَ ٦ا َِ ٤ُ ٟش ٔ ٔ
َّط اٟؼَّ ََلة ٔأَ ِو ن ِٔؼ َ
اٟؼ َیأ ٦إ ٔ َّ ٪اہللَ َت ٌَال َی َو َؿ ٍَ َط ِ َ

و ٪أَکَُِ ٠ت ٔ ٩ِ ٣كَ ٌَاَ ٔ ٦ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
ا ِ٤ُ ٟزِ ٔؿ ٍٔ أَ ِو ا ُِ ٟح ِبل َی َواہللٔ َِ َ٘ ٟس َٗا َُ ٟض َ٤ا َجٔ٤ی ٌّا أَ ِو أَ َح َسص َُ٤ا َٗا ََ َٓ ٢ت ََّ ٠ضٔ َِت َن ِٔ ٔسي أَ ََِ ٪ل أَ َُ ٛ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

نابیؿ نب رففخ ،اوبالہؽ ،انب وسادہ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہللہنع وج ینب دبعاہلل نب بعک ےک اکی صخش ںیہ(ینعی اؿ ےس
رمادوہشمراحصیباسننبامکلںیہوجاخدؾروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےھت)اؿےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکوسارامہریوقؾرپہلمحآفروہےئ(اوستقہیاملسمؿوہت ےےھت)سپںیمروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسایگآپیلص
اہلل ہیلعفآ ہل فملس اھکان اھک رےہ ےھت رفامای ھٹیب اج افر امہرےاس اھکےن ںیم ےس ھچک اھک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلع
فآہلفملسںیمرفزہےسوہںآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایھٹیبںیمےھجتامنزافررفزہےکقلعتمیئااتوہںاہللاعتیلےناسمرف
وکرفزہا فرآدیھامنزاعمػرفامدیافردفدھالپےنفایلافراحہلموعرتوکیھبرفزہاعمػرفامدایدخباآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےندفدھ اکذرک ایکای اکیاک رضحتاسن ےتہکںیہ ہکےھجماسابترپتہباوسفسراہہک ںیم ےنروسؽیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےک
اھکےنںیمےسہناھکای
رافی  :نابیؿنبرففخ،اوبالہؽ،انبوسادہ،رضحت اسننب امکلریضاہللہنعوجینبدبعاہللنببعکےکاکیصخشںیہ(ینعی
اؿےسرمادوہشمراحصیباسننبامکلںیہوجاخدؾروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےھت)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وہنجںےناہکہکرفسںیمرفزہرانھکالضفےہ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
وہنجںےناہکہکرفسںیمرفزہرانھکالضفےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 637

راوی ٣ :و ١٣بٓ ٩ـ ،١وٟیس ،سٌیس بً ٩بساٌٟزیز ،اسٌ٤ی ١بً ٩بیساہلل ،حرضت ابواٟسرزاء رضي اہلل ً٨ہ

 ١بِ ًُُ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ َح َّسثَ ِتىٔي أ ُ ُّ٦
 ١بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ ١ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َح َّسثَىٔي إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ؤ َُّ ٣
ئ ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
َّ
رحٕ َطسٔی ٕس َحًَّي إ ٔ َّ٪
اٟس ِر َزا ٔ
اٟس ِر َزا ٔ
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی َب ٌِ ٔف َُزَ َواتٔطٔ ِٔی َ ٓ
ئ َٗا ََ َ ٢

أَ َح َسَ٧ا ََ ٟی َـ ٍُ یَ َس ُظ ًَل َی َرأِ ٔسطٔ أَ ِو ََّٔ ٛطُ ًَل َی َرأ ِ ٔسطٔ ٔٔ ٩ِ ٣ط َّسة ٔا ِِّ َ ٟ
َح َ٣ا ٓ ٔی َ٨ا َػائ ْٔ ٥إ ٔ ََّل َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًَ ِب ُس
اہللٔ بِ َُ ٩ر َوا َح ٍَ
وملمنبلضف،فدیل،دیعس نبدبعازعلسی،اامسلیعنبدیبعاہلل،رضحتاوبادلرداءریضاہللہنعےسرفاتیےہ ہکمہروسؽیلص
اہللہیلعفآہلف ملس ےک ضعب زغفات ںیمااہتنیئ دشدی رگیم ںیمےلکناہیں کتہک مہ ںیم ےس رہصخشدوھپیکدشت ےس(ےنچب
ےکےیل)اےنپرسرپاہھت(اییلیھتہ)رھکاتیلاھتافرمہںیمےسوساےئروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکافروساےئدبعاہللنبرفاہح
ےکوکیئرفزہےسہنوہاتاھتاسدحثیےسولعمؾوہاتےہہکارگوقتوہاےنپافرپوپرااامتعدوہوترفزہرانھکالضفےہ
رافی  :وملمنبلضف،فدیل،دیعسنبدبعازعلسی،الیعمسنبدیبعاہلل،رضحتاوبادلرداءریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وہنجںےناہکہکرفسںیمرفزہرانھکالضفےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 638

راوی  :حا٣س ب ٩یحٌي  ،ہاط ٥بٗ ٩اسً٘ ،٥بہ ب٣ ٩رک ،٦ابوٗتیبہً ،بساٟؼ٤س ب ٩حبیب بً ٩بساہلل ،حرضت س٤٠ہ ب٩
ا٤ٟحب ٙہذلی

رکَ ٕ ٦ح َّسث َ َ٨ا أَبُو ُٗت َ ِی َب ٍَ ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس
َح َّسثَ َ٨ا َحا ُٔ ٣س بِ َُ ٩ی ِحٌَي َح َّسثَ َ٨ا صَا ٔط ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ٍُ بِ َُ ِ ٣ُ ٩

ا ٪بِ ََ ٩س ٍَ ٤ََ ٠بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟحب َّٔ ٙا ُِ ٟض َذل ٔ ِّی
اٟؼَّ َٔ ٤س بِ َُ ٩حب ٔ ٔ
یب بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ٔس ََ ٨
یب بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ اْلِ َ ِزز ٔ ُّی َح َّسثَىٔي َحب ٔ ُ
اَ ٪ح ِی ُث
یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠کَاِ َ ٧ت َُ ٟط َح ُ٤و ََ ٍْ ٟتأِؤی إلٔ َی ٔط َب ٍٕ ََِٓ ٠ی ُؼ َِ ٥ر ََ ٣ـ َ

أَ ِز َر َٛطُ

لم
خ
ی
احدمنبییحی،اہمشنباقمس،ہبقعنبرکمؾ،اوبہبیتق،دبعادمصلنببیبحنبدبعاہلل،رضحتہملسنبا قذہیلےسرفاتیےہہک
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایسجصخشےکاپسایسیوساری وہوجآاسینےس زنمؽکتاچنہپدےافرٹیپ رھباھکانرسیم
وہوتاوکساچےیہہکاہجںراضمؿاکہنیہمآاجےئفںیہرفزےرےھک

لم
خ
ی
رافی  :احدمنبییحی،اہمشنباقمس،ہبقعنبرکمؾ،اوبہبیتق،دبعادمصلنببیبحنبدبعاہلل،رضحتہملسنبا قذہیل

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

فیلکتہنوہارگہچرفزہاکاضقءرکانیھباجزئےہ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
فیلکتہنوہارگہچرفزہاکاضقءرکانیھباجزئےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 639

راوی  :نْص ب٣ ٩ہاجزً ،بساٟؼ٤س ،ابً ٩بساٟوارثً ،بساٟؼ٤س ب ٩حبیب ،س٨ا ٪ب ٩س٤٠ہ ،حرضت س٤٠ہ ب ٩ا٤ٟحبٙ
رضي اہلل تٌالی ً٨ہا

ْص بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س بِ َُ ٩حبٔیبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔی ًَ ِٔ ٩س َ٨ا ٔ٪
َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
بِ َٔ ٩سَ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠س ٍَ ٤ََ ٠بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟحب ََّٔٗ ٙا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ ِز َر َُ ٛط َر ََ ٣ـا ُِٔ ٪ی َّ
ُک
اٟش َ ٔ
ْف ٓ ََذ َ َ
َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ
لم
خ
ی
رصن نب اہمرج ،دبعادمصل ،انب دبعاولارث ،دبعادمصل نب بیبح ،انسؿ نب ہملس ،رضحت ہملس نب ا ق ریض اہلل اعتیل اہنع ےس

ل
اکیدفرسیدنسےکاسھتیہیدحثیرمفیےہاسںیمہیاافلظںیہنَمْ َأ ْد َر َک ُة َر َ َ
م َاؿ ِفا َّسفَرِ

لم
خ
ی
رافی  :رصننباہمرج،دبعادمصل،انبدبعاولارث،دبعادمصلنببیبح،انسؿنبہملس،رضحتہملسنبا قریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجاسمرفرفسوکےلکنوتاہکںےسااطفررکےئ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
بجاسمرفرفسوکےلکنوتاہکںےسااطفررکےئ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 640

راوی ً :بیساہلل ب٤ً ٩زً ،بساہلل ب ٩یزیس ،جٌْف ب٣ ٩شاَفً ،بساہلل ب ٩یحٌي ً ،بیس ،حرضت جٌْف ب ٩جبير رضي اہلل تٌالی
ً٨ہا

اَف َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یَ ِحٌَي ا ٌِِ ٤َ ٟى َي
ْف بِ َُ ٣ُ ٩ش ٔ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یَز ٔ َ
یس ح و َح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ

وب َو َزا َز َج ٌِ َ ْ َّ
رضم ٔ َّی أَ ِخب َ َر ُظ ًَ ِ٩
َح َّسثَىٔي َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
ْف َواِ ٠ٟی ُث َح َّسثَىٔي َیزٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ أَ َّ ٪کَُِ ٠ی َب بِ َ ٩ذُص ِٕ ١ا َِ ٟح ِ َ
ْص َة ا َِِٟٔٔار ِّٔی َػاح ٔٔب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی َسٔٔی َ٩ِ ٣ٔ ٍٕ ٨
ًُب َ ِی ٕس َٗا ََ ٢ج ٌِ َ ْ
ْف ابِ َُ ٩جبِر ٕ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َ ٍَ ٣أَبٔی َب ِ َ
ا ِِ ُٔ ٟش َلا ٔن ِٔی َر ََ ٣ـا َََ ٪فٓ ٔ ٍَ ث ُ َُّ ٥رقِّب ُ ََسا ُظ َٗا ََ ٢ج ٌِ َْف ِٔی َحسٔیثٔطٔ َٓ ٥َِ ٠یُ َحاو ٔ ِز ا ِٟب ُ ُی َ َّ
ْفة ٔ َٗا َ ٢ا ِٗتَر ِٔب ُُِٗ ٠ت
وت َحًي َز ًَا ب ٔ ُّ
َ
ْ
اٟش ِ َ
ُ
ْف ِٔی َحسٔیثٔطٔ َٓأَک َ َ١
أََِ ٟش َت َت َزی ا ِٟب ُ ُی َ
ْص َة أَ َت ِزُ َُب ًَ ُِ ٩س ََّ ٍٔ ٨ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ج ٌِ َ ْ
وت َٗا َ ٢أَبُو َب ِ َ
دیبعاہللنبرمع،دبعاہللنبسیدی،رفعجنباسمرف،دبعاہللنبییحی،دیبع،رضحترفعجنبریبجریضاہللاعتیلاہنعےسرفاتیےہہک
ںیمامہراضمؿںیماحصیبروسؽرضحتاوبرصبہافغریریضاہللاعتیلےکاسھتاکییتشکںیموساراھتبجفہیتشکںیموساروہےئ
وتحبصاکاھکانآایایھبرہشےکاکمانتاکہلسلسمتخںیہنوہااھتہکاوھنںےندرتسوخاؿمگیواایافر ھجےساہکآؤرقبیآؤ(ینعیاھکےن
ںیمرشکیوہ) ںیمےن اہک ایکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس رہشےکاکمانت ںیہندھکی رےہںیہ؟اوبرصبہوبےل ایکوت روسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسیک تنےسارعاضرکاتےہ؟رھپاوھنںےناھکاناھکای۔
رافی  :دیبعاہللنبرمع،دبعاہللنبسیدی،رفعجنباسمرف،دبعاہللنبییحی،دیبع،رضحترفعجنبریبجریضاہللاعتیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفسیکفہاسمتفسجیکفہجےسرفزہااطفرایکاجاتکسےہ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفسیکفہاسمتفسجیکفہجےسرفزہااطفرایکاجاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 641

راوی ً :یسي ب ٩ح٤ازٟ ،یث ،اب ٩سٌس ،یزیس ،اب ٩ابوحبیب ،حرضت ٨٣ؼور الٜيي

َح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟدي ِر ٔ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ا ِٔ ٠ِ َ َٟي ِّي أَ َّ٪
اِ ٠ٟی ُث َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩یز ٔ َ

َ ثَ ََلثَ ٍُ أَ َِ ٣یا ِٕٔ ٢ی َر ََ ٣ـا َ ٪ث ُ َّ٥
َخ َد ِٔ َ ٩ِ ٣رق َی ٍٕ ٔ ٩ِ ٣ز ٔ َِ ٣ظ ََّ ٣َ ٙز ّة إلٔ َی َٗ ِسرٔ َ ِرق َی ٍٔ ًُ ِ٘ َب ٍَ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُٔ ٟش َلا ٔن َوذََ ٔ ٟ
ز ٔ ِح َی ٍَ بِ ََ ٩خٔ٠ی َٔ ٍَ َ َ

َِّطوا َٓ َ٤َّ ٠ا َر َج ٍَ إلٔ َی َ ِرقیَتٔطٔ َٗا ََ ٢واہللٔ َِ َ٘ ٟس َرأَیِ ُت ا َِ ٟی ِو َ ٦أَ ِّ ٣زا َ٣ا ُُ ٨ِ ٛت أَ ُه ُّ٩
اض َو َ ٔ
آَخ َ
َِّط َُ ٌَ ٣ط ْ َ ٧
ُک َظ َ ُ
و ٪أَ ُِ ٪یٔ ٔ ُ
َِّط َوأَٓ َ َ
إُٔ َّ ٧ط أَٓ َ َ
یَ ٩ػا ُ٣وا ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٨ِ ٔ ً ٢س
َ ٔ ٠َّ ٔ ٟذ َ
أَنيی أَ َرا ُظ إ ٔ َِّ َٗ ٪و ّ٣ا َرُٔبُوا ًَ َِ ٩ص ِس ٔ
ی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِػ َحابٔطٔ َی ُ٘و ُ ٢ذََ ٔ ٟ
َ َّ
َ
اُ ٠ٟض َّ ٥اِٗب ٔ ِـىٔي إَِٔ ٟی َ
ذََ ٔ ٟ

یسیعنبامحد،ثیل،انبدعس،سیدی،انباوببیبح،رضحتوصنمرالکنیےسرفاتیےہہکاکیرمہبتفہیحنبہفیلخدقشمےکاکی

اگؤںاکافہلصےہافرہینیتلیمےہ۔ہیفاہعقراضمؿاکےہ۔اوھنںےن(اسرفسیکفہجےس)رفزہہنراھکافراےکناسھتھچکافر
ولوگں ےن یھب رفزہ ںیہن راھک رگم ھچک ولوگں ےن (اینت مک اسمتف یک فہج ےس) رفزہ ہن رےنھک وک ربا اھجمس۔ بج فہ (ینعی فہبح نب
ہفیلخ) اےنپاگؤںفاسپآےئ وتاوھنںےن اہکدخایکمسق ںیم ےنفہابتدیھکی ےکسجدےنھکیاک ےھجمامگؿ یھبہن اھت ولوگں ےنروسؽ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب ےک رطہقی ےس ارحناػ ایک۔ اس ےس (ارحناػ رک ےن فاولں
ےس)اؿیکرماداؿولوگںےسیھتوھنجںےنرفزہراھکاھتاسےکدعبرفامایاےاہللوتےھجماےنپاپسالبےل
رافی  :یسیعنبامحد،ثیل،انبدعس،سیدی،انباوببیبح،رضحتوصنمرالکنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفسیکفہاسمتفسجیکفہجےسرفزہااطفرایکاجاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 642

راوی ٣ :شسزٌ٣ ،ت٤زً ،بیساہلل ،حرضت ٧آٍ رضي اہلل تٌالی

ْص
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ک َ َ
ا ٪یَ ِ ُ
ُخ ُد إلٔ َی ا َِِ ٟابَ ٍٔ ٓ َََل ُیٔ ٔ ُ
َِّط َو ََل َی ِ٘ ٔ ُ
دسمد ،رمتعم،دیبعاہلل ،رضحتانعفریضاہللاعتیلےسرفاتی ےہہکرضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلاغہب(اکیاگؤںاکانؾ)
یکرطػاجےتےھت(افراسرفسںیم)ہنرفزہرتکرکےتافرہنامنزںیمرصقرکےت۔
رافی  :دسمد،رمتعم،دیبعاہلل،رضحتانعفریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہیہنانہکاچےیہہکںیمےنراضمؿرھبرفزہراھک
ابب  :رفزفںاکایبؿ
ہیہنانہکاچےیہہکںیمےنراضمؿرھبرفزہراھک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 643

راوی ٣ :شسز یحٌي ٣ ،ہ٠ب ،ب ٩ابی حبیبہ ،حش ،٩حرضت ابوبرکہ رضي اہلل تٌالی

َ
رک َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟض َّٔ ٠ب بِ ٔ ٩أَبٔی َحب ٔ َ
یب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩ِ ًَ ٩أبٔی بَ ِ َ

ُک َظ اَّ ٟتزَِ ٔ ٛی ٍَ أَ ِو َٗا ََ ٢لَ ب ُ َّس ِٔ َ ٧ ٩ِ ٣و َ ٍٕ ٣أَ ِو
ا ٪ک ُ َّ٠طُ َوٗ ُُِ ٤تطُ ک ُ َّ٠طُ ٓ َََل أَ ِزرٔی أَ َ ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠لَ َی ُ٘و َّ٩َٟأَ َح ُس ُ ٥ِ ٛإنٔيی ُػ ُِ ٤ت َر ََ ٣ـ َ

َرٗ َِسة ٕ
دسمد ییحی ،بلہم ،نبایبہبیبح،نسح،رضحتاوبرکبہ ریضاہللاعتیلےسرفاتی ےہہکروسؽ یلصاہلل ہیلعفآہل فملس ےنرفامایمت
ںیم ےس وکیئ صخش رہسگ ہی ابت ہن ےہک ہک ںیم ےن امتؾ راضمؿ رفزے رےھک افر اسرا راضمؿ ابعدت یک رافی اک ایخؽ ےہ ہک ہی
اممتعن اسفہج ےس وہیگ ہک آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن وخد اتسیئ وک ان دنسپ رفامای ےہ ای اس یک فہج ہی وہ یتکس ےہ ہک ہی ابت یلک
وطررپدرتسںیہنوہیتکسویکہکناسےنینیقیوطررپدنینیھبیل وہیگافرھچکہنھچکآراؾیھبایکوہاگ۔
رافی  :دسمدییحی،بلہم،نبایبہبیبح،نسح،رضحتاوبرکبہریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ض
ح
دیعارطفلافردیعاال یےکدؿرفزہرانھک
ابب  :رفزفںاکایبؿ

ض
دیعارطفلافردیعاال حیےکدؿرفزہرانھک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 644

راوی ٗ :تیبہ ،ب ٩سٌیس ،زہير ب ٩رحب ،سٔیا ،٪زہزی ،حرضت ابوًبیس رضي اہلل تٌالی

رح ٕب َو َص َذا َحسٔی ُث ُط َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ًُب َ ِی ٕس َٗا ََ ٢طض ٔ ِس ُت
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ٔیس ََ ٤َ ًُ ٍَ ٣ز ٓ ََب َسأَ بٔاٟؼَّ ََلة ٔ َٗ ِب َ ١ا ِٟد ُِل َبٍٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِٔ ٩ػ َیاَ ٔ ٦ص َذیِ ٔ ٩ا َِ ٟی ِو َ٣ي ِ ٔن
ا َِ ٌٟ
َّٔط ُٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛػ َیا ٔ٥ِ ُٜ٣
أَ َّ٣ا یَ ِو ُ ٦اْلِ َ ِؿ َهی َٓ َتأِکَُ ُ٠
وِ َٟ ٩ِ ٣ٔ ٪ح ٔ ٥نُ ُش َٔ ٥ِ ُٜٜوأَ َّ٣ا َی ِو ُ ٦ا ِٔ ِ ٟٔ
َّٔط َٓٔ ِ ُ

ہبیتق،نبدیعس،زریہنبرحب،ایفسؿ،زرہی،رضحتاوبدیبعریضاہللاعتیلےسرفاتیےہہکںیمرضحترمعریضاہللاعتیلاہنع
ےکاسھتدیعیکامنزےکےیلایگ۔سپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہبطخےسےلہپامنززپیھاسےکدعبرفامایروسؽیلصاہللہیلع
ض
ض
فآہلفملسےناؿدفدونںںیمرفزہرےنھکےسعنمرفامایےہ(ینعیدیعارطفلافردیعاال حیےکدؿ)دیعاال حیےکدؿیکاممتعن
وت اسفہج ےس رفامیئ ویکہکن اس دؿ مت رقابین اک وگتش اھکےت وہ(وج اہلل یکرطػ ےس اکی ایضتف ےہ) افر دیع ارطفل ےکدؿ یک
ت
اممتعناسفہجےسےہہکہیدؿ مھاارےرفزفںےسااطفراکدؿےہ۔
رافی  :ہبیتق،نبدیعس،زریہنبرحب،ایفسؿ،زرہی،رضحتاوبدیبعریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ

ض
دیعارطفلافردیعاال حیےکدؿرفزہرانھک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 645

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١وہیب٤ً ،زو ب ٩یحٌي  ،ابوسٌیس خسری

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩ی ِحٌَي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ِٔ ١ی َّ
اٟث ِو ٔب
َّٔط َویَ ِو ٔ ٦اْلِ َ ِؿ َهی َو ًَ ِِ ٔ ٟ ٩ب َش َتي ِ ٔن اٟؼَّ َّ٤ا ٔ
ئ َوأَ َِ ٪ی ِح َت ٔي َي اَّ ٟز ُج ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ػ َیا ٔ ٦یَ ِو َ٣ي ِ ٔن َی ِو ٔ ٦ا ِٔ ِ ٟٔ
ْص
اٟؼ ِبحٔ َو َب ٌِ َس ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ا َِ ٟواح ٔ ٔس َو ًَ ِ ٩اٟؼَّ ََلة ِٔٔی َسا ًَ َتي ِ ٔن َب ٌِ َس ُّ
ومیس نب اامسلیع ،فبیہ ،رمعف نب ییحی ،اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دف دؿ رفزہ رےنھک ےس
ض
عنمرفامایےہاکیدیعارطفلےکدؿدفرسےدیعاال حیےکدؿافرااسیڑپکاٹیپلرکافڑےنھےسسجںیمرتسےنلھکاکوخػوہافر
دف فوتقں ںیم امنز زپےنھ ےس عنم رفامای اکی رجف یک امنز ےک دعب (وسرج یللیے فتق) دفرسے رصع یک امنز ےک دعب (وسرج رغفب
وہےنکت)
رافی  :ومیسنبالیعمس،فبیہ،رمعفنبییحی،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اایؾرشتقیںیمرفزہرےنھکیکاممتعن
ابب  :رفزفںاکایبؿ
اایؾرشتقیںیمرفزہرےنھکیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 646

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،ا ،َٟیزیس ب ٩ہاز ،حرضت ا ٦ہانی رضي اہلل تٌالی ٛے آزاز ُکزہ َُل ٦حرضت ابو٣زہ رضي اہلل
تٌالی

یس بِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َُّ ٣ز َة َِ ٣ول َی أ ُ َِّ ٦صإ ٔ ٧ئ أََّ٧طُ َز َخ َِ ًَ ٍَ ٣َ ١ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٍَ ٤ََ ٠ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟیَز ٔ َ
ا٪
اؾ ٓ َ َّ
ًَ ِ٤ز ٕو ًَل َی أَبٔیطٔ ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
ََق َب إَِٔ ٟیض ٔ َ٤ا ك َ ٌَا ّ٣ا َٓ َ٘ا َ ٢ک ُ َِ٘ َٓ ١ا َ ٢إنٔيی َػائ َْٔ٘ َٓ ٥ا َْ ٤ِ ًَ ٢زو ک ُ ََِ ٓ ١ض ٔذظ ٔ اْلِ َیَّ ُاَّ ٦أًٟي ک َ َ
یٙ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأ ِ ُ٣زَُ٧ا بّٔٔٓ َِلارٔصَا َویَ َِ ٨ضاَ٧ا ًَ ِٔ ٩ػ َیا َٔ ٣ضا َٗا َ٣َ ٢اَ َْ ٔ ٟوه ٔ َی أَیَّ ُا ٦اَّ ٟت ِ ٔ
ْش ٔ

دبعاہللنبہملسم،امکل،سیدینباہد،رضحتاؾاہینریضاہللاعتیلےکآزادرکدہالغؾرضحتاوبرمہریضاہللاعتیلےسرفاتیےہ
ہک ںیم دبعاہلل نب رمعف ےک اسھت اےکن فادل رمعف نب اعص ےکاپس ایگ اوھنں ےن دبعاہللیک رطػ اھکان ڑباھای افر رفامای اھکؤ رضحت
دبعاہللےناہکںیمرفزہےسوہںاسرپرمعفنباعصےناہکاھکؤویکہکنہیاےسیدؿںیہنجںیمروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
مہوکااطفراکمکحدایافررفزہرےنھکےسعنمرفامای۔اامؾامکلےناہکاؿدونںےسرماداایؾرشتقیںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،سیدینباہد،رضحتاؾاہینریضاہللاعتیلےکآزادرکدہالغؾرضحتاوبرمہریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اایؾرشتقیںیمرفزہرےنھکیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 647

٣وسي بً ٩لی ،حرضت ً٘بہ بً ٩ا ٣ز
٣وسي بً ٩لیً ،ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍٰ ،
راوی  :حش ٩بً ٩لی ،وہبٰ ،

وسي بِ ٔ٩
وسي بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ َِ ٣ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا َوص ِْب َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ار ِٔی َحسٔیثٔ َوصِبٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی أَُ َّ ٧ط َسَ ِ٘ ًُ ٍَ ٔ٤ب ٍَ بِ ًََ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو ُ٦
ًَل ٔ ٕٓی َو ِاْل ٔ ِخ َب ُ

َش ٕب
َح َوأَیَّ ُا ٦اَّ ٟت ِ ٔ
رع َٓ ٍَ َویَ ِو ُ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
ْش ٔ
یٔ ً ٙی ُسَ٧ا أَصِ َِ ١اْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦وه ٔ َی أَیَّ ُا ٦أَک ِ َٕ ١و ُ ِ
ََ

نسحنبیلع،فبہ،ومٰیسنبیلع،امثعؿنبایبہبیش،فعیک،ومٰیسنبیلع،رضحتہبقعنباعرمےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےن رفامایرعہف اکدؿ رقابین اکدؿ افر اایؾ رشتقی(ذی اہجحل) مہ املسمونںےک ےیلدیع ےکدؿ ںیہ افر ہی دؿ اھکےن
ےنیپےکدؿںیہ۔
رافی  :نسحنبیلع،فبہ،ومٰیسنبیلع،امثعؿنبایبہبیش،فعیک،ومٰیسنبیلع،رضحتہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفزہےکےئلہعمجےکدؿوکوصخمصہنرکے
ابب  :رفزفںاکایبؿ
رفزہےکےئلہعمجےکدؿوکوصخمصہنرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 648

راوی ٣ :شسز ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی ٍَ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ََل َی ُؼ ِ ٥أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛیَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح ُ ٍٔ ٌَ ٤إ ٔ ََّل أَ َِ ٪ی ُؼ َوِ َٗ ٦ب َُ ٠ط ب ٔ َی ِوٕ ٦أَ ِو َب ٌِ َس ُظ
دسمد ،اوباعمفہی ،اشمع ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای مت ںیم ےس وکیئ صخش رصػ ہعمج ےک
دؿاکرفزہہنرےھکہکلباسےکاسھتاکیدؿےلہپےسرفزہرےھکایاکیدؿدعباکیھبرےھک۔
رافی  :دسمد،اوباعمفہی،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ستن
خروکرفزہےکےئلوصخمصہنرکے
ابب  :رفزفںاکایبؿ

ستن
خروکرفزہےکےئلوصخمصہنرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 649

راوی  :ح٤یس ب٣ ٩شٌسہ ،سٔیا ٪ب ٩حبیب ،یزیس بٗ ٩یص ،ثور ب ٩یزیس ،خاٟس بٌ٣ ٩سا ،٪حرضت ًبساہلل ب ٩بس اسِ٠م

َح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ٩حبٔیبٕ ح و َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُُٗ ٩ب َ ِی ٕص ٔ ٩ِ ٣أَصِ َٔ ١ج َب ََ ٍَ ٠ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َجٔ٤ی ٌّا

ئ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ
اٟشِّ ٔ ٠
َِم ًَ ِ ٩أ ُ ِختٔطٔ َو َٗا َ ٢یَزٔی ُس اٟؼَّ َّ٤ا ٔ
ًَ ِ ٩ثَ ِورٔ بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
یس ًَ َِ ٩خأٟسٔ بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩س َ
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩بُ ِسٕ ُّ

اٟش ِبتٔ إ ٔ ََّل ِٔی َ٣ا ا ِٓتُر َٔق ًَ َِ ٠یَ ٥ِ ُٜوإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪یحٔ ِس أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛإ ٔ ََّل َ ٔ ٟحا َئ ً ٔ ََ ٨ب ٍٕ أَ ِو ًُو َز َط َح َزة ٕ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َت ُؼو ُ٣وا یَ ِو ََّ ٦
ََِٓ ٠ی َِ ٤ـ ِِ ُط َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َوصَ َذا َح ٔسیثْ َُ ٨ِ ٣شو ْر
دیمح نب دعسمہ ،ایفسؿ نب بیبح ،سیدی نب سیق ،وثر نب سیدی ،اخدل نب دعماؿ ،رضحت دبعاہلل نب رسب ایملس ےس رفاتی ےہ ہک
اںوہ ںےناینپنہبےسانسہکروسؽاہللےنرفامایہکرچینسےکدؿاکرفزہہنروھکرگمرفضرفزہارگاسدؿاھکےنوکوکیئزیچہنےلم
وتاوگنراکاکلھچایدرتخیکڑکلییہابچےل۔اوبداؤدےناہکہکہیدحثیوسنمخےہ
رافی  :دیمحنبدعسمہ،ایفسؿنببیبح،سیدینبسیق،وثرنبسیدی،اخدلنبدعماؿ،رضحتدبعاہللنبرسبایملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ستن
خرےکدؿرفزہرےنھکیکااجزت

ابب  :رفزفںاکایبؿ

ستن
خرےکدؿرفزہرےنھکیکااجزت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 650

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،ہ٤اٗ ،٦تازہ ،حٔؽ ب٤ً ٩زٗ ،تازہ ،ایوب ،حٔؽ ،حرضت جویزیہ ب٨ت حارث

وب َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕ َح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ح و َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
َحٔ ِْؽ ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی ًَ ُِ ٩ج َویِزٔیَ ٍَ ب ٔ ِ٨تٔ ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ ََِ ٠ًَ ١ی َضا َی ِو َ ٦ا ُِ ٟح َُ ٍٔ ٌَ ٤وه ٔ َی َػائ ََٔ٘ َٓ ٍْ ٤ا َ٢
َِّطی
أَ ُػ ِ٤تٔ أَ ِٔ ٣ص َٗاَِ ٟت َلَ َٗا َ ٢تُزٔی ٔس َ
ی ٩أَ َِ ٪ت ُؼومٔی ُ َّسا َٗاَِ ٟت ََل َٗا ََٓ ٢أَٓ ٔ ٔ
دمحم نب ،ریث ،امہؾ ،اتقدہ ،صفح نب رمع ،اتقدہ ،اویب ،صفح ،رضحت وجریہی تنب احرث ےس رفاتی ےہ اہک اکی رمہبت روسؽ اہلل
اہعمجےکدؿاؿےکاپسرشتفیالےئاسدؿاؿاکرفزہاھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےسوپاھچایکمتےنلکیھبرفزہ
راھکاھتاںوہںےناہکہکںیہناسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچہکایکلکوکیھبرفزہرےنھکاکارادہےہ؟اںوہںےن
اہکںیہنبتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوترھپرفزہااطفررکڈاول
رافی  :دمحمنب،ریث،امہؾ،اتقدہ،صفحنبرمع،اتقدہ،اویب،صفح،رضحتوجریہیتنباحرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ

ستن
خرےکدؿرفزہرےنھکیکااجزت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 651

راوی ً :بسا َ٠٤ٟطٌیب ،اب ٩وہبٟ ،یث ،حرضت اب ٩طہاب

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ُُ ٩ط ٌَ ِیبٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َّ
َُک َُ ٟط أَُ َّ ٧ط
اِ ٠ٟی َث یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب أَُ َّ ٧ط ک َ َ
ا ٪إٔذَا ذ َ َ

َ َ ٧هی ًَ ِٔ ٩ػ َیاَ ٔ ٦ی ِوَّ ٔ ٦
اب َص َذا َحس ْ
ٔیث ح ِٔٔ ٤ص ٌّي
اٟش ِبتٔ َی ُ٘و ُ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ

دبعاکلملبیعش،انبفبہ،ثیل،رضحتانباہشبےسرمفیےہہکبجاؿےسوکیئاتہکہکرچینسےکدؿرفزہراھکونممعےہ
وتفہےتہکہکہیدحثییصمحےہ(ینعیفیعضےہ)
رافی  :دبعاکلملبیعش،انبفبہ،ثیل،رضحتانباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ

ستن
خرےکدؿرفزہرےنھکیکااجزت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 652

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ػباح ب ٩سٔیا ،٪وٟیس ،حرضت اوزاعی

َّ
ْش َی ٌِىٔي
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح بِ ُٔ ٩سٔ َِی َ
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َٗا َ٣َ ٢ا زٔ ُِ ٟت َُ ٟط کَات ّٔ٤ا َحًي َرأَیِ ُت ُط اَ ِ ٧ت َ َ

َحس َ
ٔیث ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩بُ ِسٕ صَ َذا ِٔی َػ ِوَ ٔ ٦ی ِوَّ ٔ ٦
َ َص َذا َٔ ٛذ ْب
اٟش ِبتٔ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َٗا َ٣َ ٢اْ ٔ ٟ

دمحم نب ابصح نب ایفسؿ،فدیل ،رضحت افزایع ےس رمفی ےہہک انب رسبیک فہ رفاتی سج ںیم رچینس ےکدؿ رفزہ رےنھکیک اممتعن
ذموکر ےہ ںیم وداپےئ ریھک اہیں کت ہک ںیم ےنداھکی فہ وہشمر وہیئگ ےہ۔ اوبداد رفامےت ںیہ ہک امکل نب اسن ےتہک ںیہ ہی دحثی
وھجٹےہ۔
رافی  :دمحمنبابصحنبایفسؿ،فدیل،رضحتافزایع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہشیمہرفزہرانھک
ابب  :رفزفںاکایبؿ
ہشیمہرفزہرانھک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 653

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩رحب٣ ،شسز ،ح٤از ب ٩زیسُ ،یَل ٪ب ٩جزیزً ،بساہلل بٌ٣ ٩بس ،حرضت ابوٗتازہ

رح ٕب َو َُ ٣ش َّس ْز َٗاَلَ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ َِِ ُ ٩ی ََل َ ٪بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩ب ٕس اٟزِّ َّ٣ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُِ َ ٩
ٔب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َٗ َتا َز َة أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَتَی أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛی َ
ٕ َت ُؼ ُوَِ َٓ ٦ـ َ

َ ًُ َ٤زُ َٗا ََ ٢رؿٔی َ٨ا بٔاہللٔ َربًّا َوب ٔ ِاْل ٔ ِس ََل ٔ ٦زٔی ّ٨ا َوب ٔ َُ ٤ح َّٕ ٤س َ ٧ب ٔ ًّیا َن ٌُوذُ بٔاہللٔ ََٔ ُ ٩ِ ٣ـ ٔب اہللٔ
َو َس َِّ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ؤٟطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَی ذََ ٔ ٟ
ٕ
َو ََٔ ُ ٩ِ ٣ـ ٔب َر ُسؤٟطٔ َٓ ٥َِ ٠یَزَ ِ٤َ ًُ ٢زُ یُ َز ِّززُصَا َحًَّي َس َََ ُ ٩َ ٜـ ُب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛی َ
ب ٔ ََ ٩ِ ٤ی ُؼ ُوَّ ٦
َِّط َط َّ
َ ُ َِی ََل َُٗ ٪ا َ ٢یَا
َِّط َٗا ََ ٣ُ ٢ش َّس ْز َ ٥َِ ٟی ُؼ َِ ٥وُ ٥َِ ٟیٔ ٔ ِ
َِّط أَ ِو َ٣ا َػ َاَ ٦و ََل أَٓ َ َ
اٟسص َِز ک ُ َُّ ٠ط َٗا َََ ٢ل َػ َاَ ٦و ََل أَٓ َ َ
ٕ ب ٔ ََ ٩ِ ٤ی ُؼ ُو ٦یَ ِو ّ٣ا
َِّط َی ِو ّ٣ا َٗا َ ٢أَ َو یُ ٔل ُ
ی ٙذََ ٔ ٟ
َ أَ َح ْس َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َِ ٜی َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛی َ
ٕ ب ٔ ََ ٩ِ ٤ی ُؼ ُوَ ٦ی ِو َ٣ي ِ ٔن َو ُیٔ ٔ ُ

َ
َِّط یَ ِو َ٣ي ِ ٔن َٗا ََ ٢وز ٔ ِز ُت أَنيی كُوِّٗ ُِت ذََ ٔ ٟ
َِّط یَ ِو ّ٣ا َٗا ََ ٢ذَ ٔ ٟ
َ َػ ِو َُ ٦زا ُو َز َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َِ ٜی َ
ٕ ب ٔ ََ ٩ِ ٤ی ُؼ ُوَ ٦ی ِو ّ٣ا َو ُیٔ ٔ ُ
َو ُیٔ ٔ ُ
اََ ٓ ٪ض َذا ٔػ َی ُاَّ ٦
اٟسصِز ٔک ُ ِّ٠طٔ َو ٔػ َی ُا٦
ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث َ ََل ْث ٔ ٩ِ ٣کَُ ِّ١ط ِضز ٕ َو َر ََ ٣ـا ُ ٪إلٔ َی َر ََ ٣ـ َ
اٟش ََّ ٍَ ٨أًٟي َٗ ِب َُ ٠ط َو َّ
ْف َّ
اٟش ََّ ٍَ ٨أًٟي َب ٌِ َس ُظ َو َػ ِو ُ ٦یَ ِوًَ ٔ ٦ا ُط َورا َئ إنٔيی أَ ِح َت ٔش ُب ًَل َی اہللٔ أَ ِ٪
رع َٓ ٍَ إنٔيی أَ ِح َت ٔش ُب ًَل َی اہللٔ أَ ِ ٪یُ ََ ِّ ٜ
ََ
ْف َّ
اٟش ََّ ٍَ ٨أًٟي َٗ ِب َُ ٠ط
یُ ََ ِّ ٜ
امیلسؿنبرحب،دسمد،امحدنبزدی،الیغؿنبرجری،دبعاہللنبدبعم،رضحتاوباتقدہ ےسرمفیےہہکاکیصخش یبنےکاپس
آایافروپاھچہکایروسؽاہللآپرفزہسکرطحرےتھکںیہ؟آپوکاسیکہیابتنسرکہصغآایگرضحترمعےنبجآپوکہصغ
ںیم داھکی وت اہک مہ رایض ںیہ اہلل ےس رب امؿ رک افر االسؾ وک دنی امؿ رک افر دمحم وک یبن امؿرک مہ اہللیک انپہ بلط رکےت ںیہوخد اس
ےک ےصغ ےس افر اس ےک روسؽ ےک ےصغ ےس افر رضحت رمع ہی املکت ابر ابر درہاےترےہ اہیں کت ہک یبن اک ہصغ ڈنھٹا وہ ایگ اس
ےکدعبرضحترمعےندرایتفایکہکایر وسؽاہللاسصخشاکایکاحؽےہوجہشیمہرفزہراتھکےہ؟(ینعیاساکہیلمعدنسپدیہےہایان
دنسپدیہ؟)آپےنرفامایہکاےسیصخشےنہنرفزہراھکافرہنااطفرایکاسےکدعبرضحترمعےنرھپہیدرایتفایکہکایروسؽاہلل
اسصخشاکایکاحؽےہوجدفدؿرفزہرےھکافراکیدؿوھچڑدے؟آپےنوپاھچہکایک وکیئاسیکاطتقراتھکےہ؟رضحت رمع
ےنرھپوساؽایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسفہصخشاسیکےہسجےناکیدؿرفزہراھکافراکیدؿ انہغایک؟آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکہیرضحتداؤدہیلعاالسلؾاکرفزہےہرضحترمعےنرھپوپاھچہکوجصخشاکیدؿرفزہرےھکافردف
دؿانہغرکےفہاسیکےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکںیماچاتہوہںہکںیمیھباسیکاطتقاپاجؤںاسےکدعبآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرہہنیہمںیمنیترفزےافراکیراضمؿےس دفرسےراضمؿکتےکرفزےرانھکااسیےہےسیج
ہشیمہرفزےرانھکافررعہفےکدؿاکرفزہریماایخؽےہاکیاسؽےلہپافراکیاسؽدعبےکانگوہںاکافکرہوہاجےئاگاعوشرہےک
دؿاکرفزہرانھکںیماہللےسادیمرکاتوہںہکاکیاسؽےلہپےکانگوہںاکافکرہوہاجےئاگ۔
رافی  :امیلسؿنبرحب،دسمد،امحدنبزدی،الیغؿنبرجری،دبعاہللنبدبعم،رضحتاوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
ہشیمہرفزہرانھک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 654

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی٣ ،١ہسیُ ،یَلً ،٪بساہلل بٌ٣ ٩بس ،حرضت ابوٗتازہ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ضس ٌّٔی َح َّسثَ َ٨ا ُ َِی ََل ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩ب ٕس اٟزِّ َّ٣ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ُ
َقآ ُ٪
َزا َز َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َرأَیِ َت َػ ِو ََ ٦ی ِؤ ٔ ٦اَلث ِ َ٨ي ِ ٔن َویَ ِؤ ٦ا َِ ٟدٔ ٔ٤
یص َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ ُوِ ٔ ٟس ُت َوٓ ٔیطٔ أِ٧ز ٔ ًََ ٢ل َ َّی ا ِِ ُ ٟ
ومیسنباامسلیع،دہمی،الیغؿ،دبعاہللنبدبعم،رضحتاوباتقدہےسیہیدحثیاکیدفرسی دنسےسرمفیےہہکسجںیمہی
ااضہفےہہکرضحترمعےنوپاھچہکریپےکدؿافررعمجاتےکدؿاکرفزہرانھکاسیکےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہک
اسدؿ(ینعیریپےکدؿ)ریمیدیپاشوہیئافرایسدؿ ھجرپرقآؿانزؽایکایگ۔(ینعیاسدؿرفزہرانھکدنسپدیہےہ)
رافی  :ومیسنبالیعمس،دہمی،الیغؿ،دبعاہللنبدبعم،رضحتاوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
ہشیمہرفزہرانھک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 655

راوی  :حش ٩بً ٩لیً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،اب٣ ٩شیب ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ

َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َوأَبٔی َسِ ًَ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
َ َت ُ٘و َُْ ٢لَُٗو ََّ َّ٩٣
اِ ٠ٟی ََ ١و َْلَ ُػو ََّ٩٣
ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اؾ َٗا ََ ٔ َٟ٘ ٢یىٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ٥َِ ٟأ ُ َح َّس ِث أََ َّ ٧

َِّط َو ُػ ِ ٩ِ ٣ٔ ٥کَُ ِّ١ط ِضز ٕث َ ََلثَ ٍَ أَیَّاَ ٕ ٦وذَا َک
اَ ٨َّ ٟض َار َٗا َ ٢أَ ِح َشبُ ُط َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗ ِس ُُِٗ ٠ت ذَا َک َٗا ََ ٥ُِ ٗ ٢وَ ٥ِ َ ٧و ُػ َِ ٥وأَٓ ٔ ِ
ٔ ١ػ َیاَّ ٔ ٦
ٔیٙ
َِّط یَ ِو َ٣ي ِ ٔن َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت إنٔيی أُك ُ
اٟسصِز ٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنٔيی أُك ُ
ٔی ٙأَٓ َِـ َ ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
ِٔ ٣ث ُ
َ َٗا ََُ ٓ ٢ؼ َِ ٥ی ِو ّ٣ا َوأَٓ ٔ ِ
َِّط یَ ِو ّ٣ا َوص َُو أَ ًِ َس ُِّ ٢
َ َٓ َ٘ا َ٢
اٟؼ َیاَ ٔ ٦وص َُو ٔػ َی ُاَ ٦زا ُو َز ُُِٗ ٠ت إنٔيی أُك ُ
ٔی ٙأَٓ َِـ َ ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
أَٓ َِـ َ ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
َ َٗا ََُ ٓ ٢ؼ َِ ٥ی ِو ّ٣ا َوأَٓ ٔ ِ
َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل أَٓ َِـ َ ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ

نسح نب یلع ،دبعارل زاؼ ،رمعم ،زرہی ،انب بیسم ،اوبہملس ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل  ھج
ےسےلمافررفامای ھجوکربخیلمےہہکمتےتہکوہہکںیمراترھبابعدترکفںاگافردؿرھبرفزہروھکںاگ؟ںیمےنرعضایکاہںای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیم ےنااسییہاہکاھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایابعدتیھبرکوسیھبرفزہیھبرھکافر
یھبک ہن یھب رھک افر رہ ہنیہم ںیم نیت رفزے راھک رک(ینعی اایؾ ضیب ےک رفزے وج ریتہ وچدہ افر دنپرہ اترخی ںیم رےھک اجےت ںیہ)
افراساکوثابہشیمہرفزہرےنھکےکربارب ےہ۔ںیمےنرعضایکایروسؽاہللںیماسےسزایدہیکاطتقراتھکوہںوتآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایااھچوترھپاکیدؿرفرزہرھکافردفدؿاکانہغرکںیمےنرھپرعضایکایروسؽاہلل ھجںیماسےسزایدہیک

اطتقےہوتآپےنرفامای۔ااھچوتاکیدؿرفزہ رھکافراکیدؿانہغرکہیدمعہرفزہےہافررضحتداؤدہیلعاالسلؾاکرفزہےہںیم
ےنرھپرعضایکایروسؽاہلل ھجںیماسےسیھبزایدہیکاطتقےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسےسرتہبھچکںیہن۔
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،انببیسم،اوبہملس،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحتمفاےلونیہمںںیمرفزہرانھک
ابب  :رفزفںاکایبؿ
رحتمفاےلونیہمںںیمرفزہرانھک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 656

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤از ،سٌیس ،حرضت ٣حیبہ باہ٠یہ ےن اپ٨ے واٟس یا ذرا

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
یضا أَ ِو ًَ َِّ ٤ضا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
یب ٍَ ا َِ ٟباصَّٔ ٔ ٠یٍٔ ًَ ِ ٩أَب ٔ َ
اٟشٔ٠ی ٔ٣ُ ٩ِ ًَ ١حٔ َ
أَُ َّ ٧ط أَتَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ َّ ٥اَ ِ ٧لَٓ ََٙ ٠أ َ َتا ُظ َب ٌِ َس َس ََ ٍٕ ٨و َٗ ِس َت َِي َّ َر ِت َحاُ ُٟط َو َص ِی َئ ُت ُط َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َ٣ا
َُ ًَ َا ٦اْلِ َ َّو َٔٗ ٢ا َ٤ََ ٓ ٢ا َُي َّ َر َک َو َٗ ِس َُ ٨ِ ٛت َح َش َ ٩ا َِ ٟض ِی َئ ٍٔ َٗا َ٣َ ٢ا أَکَُِ ٠ت
َت ٌِز ٔ ُٓىٔي َٗا ََ ٢و َ ٩ِ ٣أََ ِ ٧ت َٗا َ ٢أََ٧ا ا َِ ٟباصٔل ٔ ُّی َّأ ٟذی ٔجئِت َ
َ ث ُ ََّٗ ٥ا َُ ٢ػ َِ ٥ط ِض َز اٟؼَّ بِر ٔ َویَ ِو ّ٣ا
َُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ًَ ٥َ ٔ ٟ ٥َ ٠ذبِ َت َنٔ َِش َ
َار ِٗت َ
كَ ٌَا ّ٣ا إ ٔ ََّل بَِٔ ٠ی ُٕ ٨ِ ٣ُ ١ذ ٓ َ

َحَ ٔ ٦وا ِتزُ ِک
ٔ ٩ِ ٣کَُ ِّ١ط ِضز ٕ َٗا َ ٢زٔ ِزنٔی َّٓ ٔ َّ ٪بٔی ُٗ َّو ّة َٗا َُ ٢ػ ِ ٥یَ ِو َ٣ي ِ ٔن َٗا َ ٢زٔ ِزنٔی َٗا َُ ٢ػ ِ ٥ثَ ََلثَ ٍَ أَیَّاَٗ ٕ ٦ا َ ٢زٔ ِزنٔی َٗا َُ ٢ػ ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا ُِ ُ ٟ
ُػ ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا َُِ ٟحَ ٔ ٦وا ِتزُ ِک ُػ ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا َُِ ٟحَ ٔ ٦وا ِتزُ ِک َو َٗا َ ٢بٔأ َ َػابٔ ٌٔطٔ َّ
اٟث ََلثَ ٍٔ ٓ ََـ ََّ ٤ضا ث ُ َّ ٥أَ ِر َسََ ٠ضا
ُ
ُ

ومیس نباامسلیع ،امحد ،دیعس ،رضحت مجتبہ ابہیلہ ےن اےنپ فادل ای اچچ ےس رفاتی ایک ےہ ہکفہ روسؽ اہلل ےک اپس آےئ رھپےلچ ےئگ
افراکیاسؽےک دعبدفابرہآےئ بجفہآےئ وتاحتلافر لکشدبؽیئگیھت۔اںوہں ےنوپاھچ ایروسؽاہللایک آپ ےن ےھجمںیہن
اچہپان؟آپےنوپاھچمتوکؿوہ؟ںیمےنرعضایکںیمفیہوہںوجےلھچپاسؽآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآایاھت۔آپےن
وپاھچاہمتریہیاحتلویکںوہیئگمتوتاےھچاخےصےھتںیمےناہکبجےسںیمآپےکاپسےسایگوہںبتےسرصػراتیہ
وک اھکان اھکات وہں(ینعی لسلسم رفزے راتھک وہں) آپ ےن رفامای مت ےن ویکں اےنپ آپ وک فیلکت ںیم التبم ایک اس ےک دعب آپ ےن
رفامای راضمؿ رھب ےک رفزے رھک رھپ رہ ہنیہم ںیم اکی دؿ رفزہ راھک رک۔ ںیم ےن رعض ایک  ھج وک اس ےس زایدہ یک ااجزت دےئجی
ویکہکن ھجںیماسےسزایدہیکاطتقےہآپےنرفامایرہہنیہمںیمدفدؿںیمےنرعضایکاسےسزایدہےئجیک۔آپےنرفامایرہ

ہنیہمںیم نیتدؿ ںیم ےن رھپ رعض ایکاسےسزایدہ ےئجیک آپ ےنرفامایرحاؾونیہمں ںیم رفزےہنراھکرک افروھچڑدای رک۔آپ
ےناویلگنںےس ااشرہایکنیترمہبتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےلہپاؿوکدنبایکرھپوھکال(ینعینیتدؿرفزہافرنیتدؿانہغ)
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،دیعس،رضحتمجتبہابہیلہےناےنپفادلایاچچ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾےکہنیہمںیمرفزےرانھک
ابب  :رفزفںاکایبؿ
رحمؾےکہنیہمںیمرفزےرانھک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 657

راوی ٣ :شسزٗ ،تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوًوا٧ہ ،ابوبْش ،ح٤یس بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ

ْش ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َو ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َوا ٩ِ ًَ ٍَ َ ٧أَبٔی بٔ ِ ٕ
ِّ ١
اَ ٪ط ِضزُ اہللٔ ا ََِ ٤ُ ٟح ََُّ ٦وإ ٔ َّ ٪أَٓ َِـ َ ١اٟؼَّ ََلة ٔ َب ٌِ َس
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَٓ َِـ ُ
اٟؼ َیاَ ٔ ٦ب ٌِ َس َط ِضز ٔ َر ََ ٣ـ َ
وؿٍٔ َػ ََل ْة َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی َٔ ٥َِ ٟ ١ی ُ٘ ُِٗ ١ت َ ِی َب ٍُ َط ِض ْز َٗا ََ ٢ر ََ ٣ـا ُ٪
ْف َ
ا ُِ ِ ٤َ ٟ

دسمد ،ہبیتق نب دیعس ،اوبوعاہن ،اوبرشب ،دیمح نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای راضمؿ ےک
دعب(رمہبتےکاحلظےس)رتہبنیرفزےاہللےکےنیہمرحمؾےکںیہافررفضامنزےکدعب(رمہبتےکاحلظےس)راتیکامنزرتہبنی
امنزےہ(ینعیدجہتیکامنز)
رافی  :دسمد،ہبیتقنبدیعس،اوبوعاہن،اوبرشب،دیمحنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربجےکہنیہمںیمرفزےرانھک
ابب  :رفزفںاکایبؿ
ربجےکہنیہمںیمرفزےرانھک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 658

ًیسي ًث٤ا ،٪اب ٩حٜی ،٥سٌیس ب ٩جبير ،ػیا ،٦حرضت ًبساہلل بً ٩باض
راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩وسيٰ ،

ٔیس بِ َُ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِٔ ٩ػ َیاَ ٔ ٦ر َجبٕ
وسي َح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسي َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا َُ ٪ی ٌِىٔي ابِ ََ ٩حٕٔ ٜیَٗ ٥ا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َسٌ َ
َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
َّ
َِّط َحًَّي َن ُ٘و َََ ٢ل َی ُؼ ُو٦
َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َِّط َو ُیٔ ٔ ُ
اَ ٪ی ُؼ ُوَ ٦حًي َن ُ٘و َََ ٢ل ُیٔ ٔ ُ
اربامیہ نب ومیسٰ،یسیعامثعؿ ،انب میکح،دیعس نب ریبج ،مایؾ ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملس یھبک وت اس دقر وتارت ےک اسھت رفزے رےتھکہک مہ ےنہکےتگل ہک اب آپ رفزہ رتک ںیہن رکںی ےگ۔ افر یھبک اینت دمتکت
رفزےوھچڑےرےتھکہکمہوکامگؿوہےناتگلہکابآپرفزہہنرںیھکےگ۔
رافی  :اربامیہنبومیسٰ،یسیعامثعؿ،انبمیکح،دیعسنبریبج،مایؾ،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امہابعشؿےکرفزےرانھک
ابب  :رفزفںاکایبؿ
امہابعشؿےکرفزےرانھک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 659

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨بً ،١بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسیٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟحً ،بساہلل ب ٩ابی ٗیص ،حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اؤیَ ٍَ بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َٗ ِی ٕص َسًَ ٍَ ٔ٤ائٔظَ ٍَ
ا٪
ا ٪أَ َح َّب ُّ
اٟظ ُضورٔ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ی ُؼو َُ ٣ط َط ٌِ َبا ُ ٪ث ُ ََّ ٥ی ٔؼُ ُ٠ط ب ٔ َز ََ ٣ـ َ
َت ُ٘و ُ ٢ک َ َ

ادمحنبلبنح،دبعارلنمحنبدہمی،اعمفہینباصحل،دبعاہللنبایبسیق،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکروسؽاہللرفزہرےنھک
ےکےئلابعشؿوکتہبدنسپرفامےتےھترھپآپابعشؿوکراضمؿےسالمدےتیےھت۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلنمحنبدہمی،اعمفہینباصحل،دبعاہللنبایبسیق،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
امہابعشؿےکرفزےرانھک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 660

راوی ٣ :ح٤س بً ٩ث٤اً ،٪بیساہلل ،اب٣ ٩وسي ،ہارو ٪ب ٩س٤٠اً ،٪بیساہلل ب٣ ٩ش ،٥٠حرضت ٣ش٥٠

اًُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ٣ُ ٩ش٥ٕ ٔ ٠
وسي ًَ َِ ٩ص ُ
و ٪بِ َٔ ٩سَ ٤َِ ٠
ار َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ا ٪ا ِِ ٌٔ ٟحل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ َی ٌِىٔي ابِ ََ ٣ُ ٩
َق ٔش ِّي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أَ ِو ُسئ ٔ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ػ َیاَّ ٔ ٦
َ َحًّ٘ا ُػ ِ٥
َ ًََِ ٠ی َ
اٟسصِز ٔ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّْٔ ٪لَصَِ ٔ ٠
ا َِ ُ ٟ
یص َّٓٔذَا أََ ِ ٧ت َٗ ِس ُػ َِ ٤ت َّ
اَ ٪و َّأ ٟذی یَٔ٠یطٔ َوک ُ َّ ١أَ ِربٔ ٌَا َئ َو َخٕ ٔ٤
اٟسص َِز َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َوا َٓ َ٘طُ َزیِ ْس ا ٌَُِِ ٟل ٔ ُّی َو َخا َُ َٔ ٟط أَبُو
َر ََ ٣ـ َ
نُ ٌَ ِی َٕٗ ٥ا َِ ٣ُ ٢ش ٥ُ ٔ ٠بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ

دمحم نب امثعؿ ،دیبع اہلل ،انب ومیس ،اہرفؿ نب املسؿ ،دیبع اہلل نب ملسم ،رضحت ملسم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل ہشیمہ
رفزہرےنھکےکقلعتموپاھچوتآپےنرفامایوک رپریتےایعؽاکقحےہوتراضمؿےکرفزےرھک۔افراؿدونںےکرفزےرھک
وج راضمؿ ےس لصتم ںیہ (ینعی دیع ےک دعب) افر رہدبھ افر رعمجات اک رفزہ رھک ارگ وت وت اس رپ لمع رکے اگ وت وگای وت ےن ہشیمہ
رفزےرےھک۔
رافی  :دمحمنبامثعؿ،دیبعاہلل،انبومیس،اہرفؿنباملسؿ،دیبعاہللنبملسم،رضحتملسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وشاؽےکہنیہمںیمھچدؿےکرفزےرانھک
ابب  :رفزفںاکایبؿ
وشاؽےکہنیہمںیمھچدؿےکرفزےرانھک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 661

راوی  :نٔیلیً ،بساٌٟزیز ب٣ ٩ح٤س ،ػٔوا ٪ب ٩س٠ی ،٥سٌس ب ٩سٌیس٤ً ،زو ب ٩ثابت انؼاری ،ػحابی رسو ٢حرضت
ابوایوب انؼاری

ا ٪بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی َٕ ٥و َس ٌِسٔ بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
ا ٪ث ُ َّ ٥أَ ِت َب ٌَ ُط بٔ ٔش ٕٓت
وب َػاح ٔٔب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ػ َاَ ٦ر ََ ٣ـ َ
أَبٔی أَ ُّی َ
َٔ ٩ِ ٣ط َّوا َٕٜ َٓ ٢أَ٤َ َّ ٧ا َػ َاَّ ٦
اٟسص َِز

یف
بلی ،دبعازعلسی نب دمحم ،وفصاؿ نب میلس ،دعس نب دیعس ،رمعف نب اثتب ااصنری ،احصیب روسؽ رضحت اوباویب ااصنریےس رمفی
ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای سج ےن راضمؿ ےک رفزے رےھک افر اس ےک دعب ھچ رفزے وشاؽ ےک رےھک

وگایاسےنہشیمہرفزےرےھک۔

یف
رافی  :بلی،دبعازعلسینبدمحم،وفصاؿنبمیلس،دعسنبدیعس،رمعفنباثتبااصنری،احصیبروسؽرضحتاوباویبااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیلفنرفزےسکرطحرےتھکےھت
ابب  :رفزفںاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیلفنرفزےسکرطحرےتھکےھت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 662

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،ا ،َٟابونرض٤ً ،ز بً ٩بیساہلل ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ًائظہ

رض َِ ٣ول َی ًُ ََ ٤ز بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َس ٍَ ٤ََ ٠بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ائٔظَ ٍَ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش٣َ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
َّ
َّط َحًَّي
َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ
َِّط َویُ ِٔ ٔ ُ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُؼ ُوَ ٦حًي َن ُ٘و ََ ٢لَ ُیٔ ٔ ُ
اس َتٔ ١َ ٤َ ِٜػ َی َاَ ٦ط ِضز ٕ َٗ ُّم إ ٔ ََّل َر ََ ٣ـ َ
اَ ٪و َ٣ا َرأَیِ ُتطُ ِٔی َط ِضز ٕأَ ِٛثَرَ
َن ُ٘و َََ ٢ل َی ُؼ ُوَ ٦و َ٣ا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠
ا٪
ٔػ َیا ّ٣ا ُٔ ٨ِ ٣ط ِٔی َط ٌِ َب َ
دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،اوبرضن،رمع نب دیبع اہلل ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع
فآہل فملس رفزے رےتھک ےھت اہیں کت ہک مہ ےتھجمس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااطفر ہن رکںی ےگ (ینعی رفزہ رتک ںیہن رکںی
ےگ)افررفزہرتکےئکرےتہاہیںکتہکمہےتھجمسہکآپیلص اہللہیلعفآہلفملسرفزہہنرںیھکےگ۔افرںیمےنیھبکہنداھکیہک
آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن راضمؿ ےک وسا یسک افرہنیہم ںیم وپرےامہ رفزےرےھک وہں افر ہن ںیم ےن ہیداھکی ہک آپ ےن
ابعشؿےکوسایسکافرہنیہمںیماسےسزایدہرفزےرےھکوہں۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،اوبرضن،رمعنبدیبعاہلل،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیلفنرفزےسکرطحرےتھکےھت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 663

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤از٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو ،ابی س٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی َس ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
اَ ٪ی ُؼو ُُ ٣ط ک ُ َّ٠طُ
اَ ٪ی ُؼو ُُ ٣ط إ ٔ ََّل َّٗ ٔ ٠یَل بَ ِ ١ک َ َ
ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َزا َز ک َ َ
ومیسنباامسلیع،امحد،دمحمنبرمعف،ایبہملس،رضحتاوبرہریہےسیھبایسےکلثمرفاتیےہاسںیمہیزادئےہہکآپابعشؿ
ےکہنیہمںیمارثکدونںںیمرفزےرےتھکافرتہبمکانہغرکےتہکلباسراابعشؿیہرفزےرےتھک۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،دمحمنبرمعف،ایبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریپافررعمجاتاکرفزہ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
ریپافررعمجاتاکرفزہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 664

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ابا ،٪یحٌي ٤ً ،ز ب ٩ابی ح ٥ٜب ٩ثوباٗ ،٪سا٣ہ ب٣ ٩وٌو ،٪حرضت اسا٣ہ ب ٩زیس

اِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ول َی ٗ َُسا َ ٍَ ٣بِ ٔ٣َ ٩وِ ٌُو ٕ٩ِ ًَ ٪
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبَا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜبِ ٔ ٩ث َ ِوبَ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ُ
ُ
یص
اَ ٪ی ُؼ ُو ٦یَ ِو َٔ ٦اَلث ِ َ٨ي ِ ٔن َویَ ِو َ ٦ا َِ ٟدٔ ٔ٤
َقی ِٔی كََٔ ٠ب َ٣ا ُٕ َٟ ٢ط ََٓ َ َ
َِ ٣ول َی أ َسا َ ٍَ ٣بِ َٔ ٩زیِ ٕس أَُ َّ ٧ط اَ ِ ٧ل ٍَ ٣َ ََٙ ٠أ َسا َ ٍَ ٣إلٔ َی َوازٔی ا َِ ُ ٟ
ا٪
َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َِ ٣و ََل ُظ َ ٥َ ٔ ٟت ُؼ ُو ٦یَ ِو َٔ ٦اَلث ِ َ٨ي ِ ٔن َویَ ِو َ ٦ا َِ ٟدٔ ٔ٤
یص َوأََ ِ ٧ت َط ِی ْذ َٛبٔي ْر َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّٔ َ ٧ ٪ي َّي اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
یص َٗا َ ٢أَبُو
َ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَ ًِ َ٤ا َ ٢ا َِٔ ٌٟباز ٔ ُت ٌِ َز ُق یَ ِو َٔ ٦اَلث ِ َ٨ي ِ ٔن َو َی ِو َ ٦ا َِ ٟدٔ ٔ٤
َی ُؼ ُو ٦یَ ِو َٔ ٦اَلث ِ َ٨ي ِ ٔن َویَ ِو َ ٦ا َِ ٟدٔ ٔ٤
یص َو ُسئ ٔ َ ٩ِ ًَ ١ذََ ٔ ٟ
َزا ُوز ََ ٛذا َٗا َ ٢صٔظَ ْاَّ ٦
اٟس ِست َُوائ ُّٔی ًَ ِ ٩یَ ِحٌَي ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح َ٥ٔ ٜ

ومیس نب اامسلیع ،اابؿ ،ییحی ،رمع نب ایب مکح نب وثابؿ ،دقاہم نب وعظمؿ ،رضحت ااسہم نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک فہ رضحت
ااسہمےکاسھتاؿاکامؽالتشرکےتوہےئفادیرقیکتےئگ۔سپ(اںوہںےنداھکیہک)فہریپافررعمجاتاکرفزہرےتھکںیہوت
اؿ ےک ومیل ےن اؿ ےس وپاھچ ہک آپ اؿ دونں ںیم رفزہ ویکں رےتھک ںیہ احالہکن آپ وبڑےھ ںیہ؟ اںوہں ےن اہک روسؽ اہلل یلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ریپ افر رعمجات اک رفزہ رےنھک ےک قلعتم درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریپ افر رعمجات ےک
دؿدنبفںےکاامعؽاہللاعتیلےکاسےنمشیپےئکاجےتںیہ۔اوبداؤدےناہکہکایسرطحاشہؾد ںوایئےندنسبییحیرمعنبمکحےس
رفاتیایکےہ۔

رافی  :ومیسنبالیعمس،اابؿ،ییحی،رمعنبایبمکحنبوثابؿ،دقاہمنبوعظمؿ،رضحتااسہمنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذیاہجحلیکدوسںیاترخیکترفزےرانھک
ابب  :رفزفںاکایبؿ
ذیاہجحلیکدوسںیاترخیکترفزےرانھک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 665

راوی ٣ :شسز ،ابوًوا٧ہ ،رح ب ٩ػباح ،ہ٨یسہ ب ٩خاٟس آ٧حرضت ػلی اہلل ً٠یہ وآٟہ وس ٥٠کی ایَ زوجہ ٣لہزہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َوا ٩ِ ًَ ٍَ َ ٧ا ِِّ ُ ٟ
َح بِ ٔ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح ًَ ِ ٩صُ َِ ٨ی َس َة بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ا َِ ٣زأَتٔطٔ ًَ َِ ٩ب ٌِ ٔف أَ ِز َوا ٔد أ ٨َّ ٟي ِّي َػل َّی اہللُ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُؼ ُو ٦تٔ ِش ٍَ ذٔی ا ِٔ ٟح َّحٍٔ َو َی ِو ًََ ٦ا ُط َورا َئ َوثَ ََلثَ ٍَ أَیَّا ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦کُِّ١
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت ک َ َ
َط ِضز ٕأَ َّو َ ٢اث ِ َ٨ي ِ ٔن َّٔ ٩ِ ٣
یص
اٟظ ِضز ٔ َوا َِ ٟدَ ٔ٤

دسمد،اوبوعاہن،رحنبابصح،ہہنباخدلآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاکیزفہجرہطمہےسرمفیےہہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ذی اہجحل یک ون اتر خی کت رفزے رےتھک ےھت افر اکی رفزہ اعوشرہ ےک دؿ افر رہ ہنیہم ےک نیت دؿ رفزہ رےتھک
وندنچیریپافررعمجاتےکدؿ۔
رافی  :دسمد،اوبوعاہن،رحنبابصح،ہہنباخدلآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاکیزفہجرہطمہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
ذیاہجحلیکدوسںیاترخیکترفزےرانھک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 666

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،اً٤ع ابوػاٟح٣ ،حاہس ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح َو َُ ٣حاص ٔ ٕس َو ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠ا َِ ٟب ٔلي ٔن ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ

 ١اٟؼَّ أ ٟحُ ٓ َٔیضا أَ َح ُّب إلٔ َی اہللٔ َٔ ٩ِ ٣ص ٔذظ ٔ
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ٔ ٩ِ ٣أَیَّا ٕ ٦ا ُِ ٤َ ٌَ ٟ
َّ
َخ َد
اْلِ َیَّاَ ٔ ٦ی ٌِىٔي أَیَّ َا ٦ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ْش َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو ََل ا ِٟح ٔ َضازُ ِٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َٗا ََ ٢و ََل ا ِٟحٔ َضا ُز ِٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ إَٔل َر ُج َْ َ ١

َ بٔظَ ِی ٕئ
ب ٔ َٔ ِٔ ٨شطٔ َو َ٣أٟطٔ َٓ ٥َِ ٠یَ ِز ٔج ٍِ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،فعیک ،اشمع اوباصحل ،اجمدہ ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای وکیئ کین لمع یسک
دؿ ںیم اہلل اعتیل وک اانت دنسپ ںیہن انتج اؿ دونں ںیم دنسپ ےہ ینعی ذی اہجحل ےک ادتبایئ دس دونں ںیم۔ ولوگں ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسایکاہجدیفلیبساہللیھبںیہن؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای!اہجدیفلیبساہللیھبںیہن۔رگمفہاہجد
سجںیمآدیماانپاجؿفامؽےلرکےلکنافررھپفاسپہنولےٹ(ہکلبفںیہدیہشوہاجےئ)
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،فعیک،اشمعاوباصحل،اجمدہ،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذیاہجحلےکدسدونںںیمرفزےہنرانھک
ابب  :رفزفںاکایبؿ
ذیاہجحلےکدسدونںںیمرفزےہنرانھک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 667

راوی ٣ :شسز ،ابوًوا٧ہ ،اً٤ع ،ابزاہی ،٥اسوز ،حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َوا ٩ِ ًَ ٍَ َ ٧اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت َ٣ا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ْش َٗ ُّم
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػائ ّٔ٤ا ا َِ ِ ٌَ ٟ

دسمد ،اوبوعاہن ،اشمع ،اربامیہ ،اوسد ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یھبک ںیہن داھکی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےن(ذیاہجحلےکےلہپ)رشعہںیمرباربرفزہراھکوہ۔
رافی  :دسمد،اوبوعاہن،اشمع،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعہفےکدؿرعافتںیمرفزہرانھک
ابب  :رفزفںاکایبؿ
رعہفےکدؿرعافتںیمرفزہرانھک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 668

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩رحب ،حوطب بً٘ ٩ی٣ ،١ہسی ،حرضت ًرک٣ہ

ٔرک ََٗ ٍُ ٣ا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س أَبٔی ص َُزیِ َز َة ِٔی بَ ِیتٔطٔ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح ِو َط ُب بِ ُِ َ٘ ًُ ٩ی ِٕ ٣َ ٩ِ ًَ ١ضس ٓ ٕ
ٔی ا َِ ٟض َحز ٔ ِّی َح َّسثَ َ٨ا ً ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُِ َ ٩

َّ
َّ
َ
رع َٓ ٍَ بٔ ٌَ َز َٓ ٍَ
َٓ َح َّسثَ َ٨ا أ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ َِ ٩ػ ِؤ ٦یَ ِوَ َ ٔ ٦

امیلسؿ نب رحب ،وحبش نب ،لیق ،دہمی ،رضحت رکعہم ےس رفاتی ےہ ہک مہ اوبرہریہ ےک اپس اؿ ےک رھگ ںیم ےھٹیب وہےئ
ےھت۔اوبرہریہےنمہےس اہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرعہفےکدؿرعافتںیمرفزہرےنھکےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :امیلسؿنبرحب،وحبشنب،لیق،دہمی،رضحترکعہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رعہفےکدؿرعافتںیمرفزہرانھک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 669

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا ،َٟابونرض٤ً ،يرً ،بساہلل بً ٩باض ،حرضت ا ٦أٟـ ١ب٨ت اٟحارث

اسا
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
رض ًَ ِ٤َ ًُ ٩ي ِر ٕ َِ ٣ول َی ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض ًَ ِ ٩أ ُ ِّ ٦ا َِِ ٟٔـ ٔ ١ب ٔ ِ٨تٔ ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َّّ َ ٧ ٪

رع َٓ ٍَ ِٔی َػ ِوَ ٔ ٦ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ِ ٥ص َُو َػائ َْٔ ٥و َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض َِِ ٟ ٥ی َص بٔ َؼائ ٕٔ٥
َت ََ ٤ار ِوا ً ٔ َِ ٨سصَا یَ ِو ََ َ ٦
َ
َْش َب
ٕ ًَل َی َبٌٔيرٔظ ٔبٔ ٌَ َز َٓ ٍَ ٓ َ ٔ
َٓأ ِر َسَِ ٠ت إَِٔ ٟیطٔ بٔ َ٘ َسحٔ َٟب َ ٕن َوص َُو َواٗ ٔ ْ
یبنعق،امکل،اوبرضن،ریمع،دبعاہللنبابعس،رضحتاؾالضفلتنبااحلرثےسرفاتیےہہکولگاؿےکاپسڑگھجرےہےھت۔
رعہف ےک دؿ روسؽ اہلل ےک رفزے ےک ابرے ںیم ضعب ولوگں اک ایخؽ اھت ہک آپ رفزہ ےس ںیہن ںیہسپ ںیم ےن آپ ےک اپس
اکیایپہلدفدھاجیھباساحؽںیمہکرعافتںیماےنپافٹنرپڑھکےوہےئےھتوتآپےنفہدفدھیپایل(ینعیآپیلصاہللہیلع
فآہلفملساکرفزہہناھت)
رافی  :یبنعق،امکل،اوبرضن،ریمع،دبعاہللنبابعس،رضحتاؾالضفلتنبااحلرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعوشرہےکدؿرفزہرانھک
ابب  :رفزفںاکایبؿ

اعوشرہےکدؿرفزہرانھک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 670

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،ا ،َٟہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت ًائظہ

ا ٪یَ ِو ُ٦
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش٣َ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟص ٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
رقیِ ْع ِٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٍٔ َوکَا ََ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُؼو ُُ ٣ط ِٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٍٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗس َٔ٦
ًَا ُط َورا َئ یَ ِو ّ٣ا َت ُؼو ُُ ٣ط ُ َ
یـ ٍُ َوتُز ٔ َک ًَا ُطو َرا ُئ
ْف َ
ا ٪صُ َو ا ِٔ َ ٟ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٍَ ٨ػا َُ ٣ط َوأَ ََ ٣ز بٔ ٔؼ َیا ٔ٣طٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َفُ ٔ َق َر ََ ٣ـا ُ ٪ک َ َ

ٓ َََ ٩ِ ٤طا َئ َػا َ٣طُ َو ََ ٩ِ ٣طا َئ َت َز َٛطُ

دبعاہللنبہملسم،امکل،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکاعوشرہ(دسرحمؾ)فہدؿےہسجںیمزامہناجتیلہںیم
رقشی ےک ولگ رفزہ راھک رکےت ےھت اس زامہن ںیم آپ یھب رفزہ رےتھک ےھت۔ بج آپ دمہنی رشتفی الےئ وت آپ ےن اس دؿ
رفزہ راھک افر دفرسے ولوگں وک یھب رفزہ رےنھک اک مکح رفامای۔ رھپ بج راضمؿ ےک رفزے رفض وہےئ وت راضمؿ ےک رفزے وت
رفض رےہ افر اعوشرہ اک رفزہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وھچڑ دای۔ اب اایتخر ےہ سج اک یج اچےہ رفزہ رےھک افر سج اک یج
اچےہہنرےھک۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اعوشرہےکدؿرفزہرانھک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 671

راوی ٣ :شسز ،یحٌي ً ،بیساہلل٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

اًَ ٪ا ُط َورا ُئ َی ِو ّ٣ا َن ُؼو ُُ ٣ط ِٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یٍٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ک َ َ

َٓ َ٤َّ ٠ا َ٧زَ ََ ٢ر ََ ٣ـا َُٗ ٪ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َذا َی ِو ْ ٩ِ ٣ٔ ٦أَیَّأ ٦اہللٔ ٓ َََ ٩ِ ٤طا َئ َػا َ٣طُ َو ََ ٩ِ ٣طا َئ َت َز َُ ٛط

دسمد ،ییحی ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک زامہن اجتیلہ ںیم مہ ولگ اعوشرہ ےک دؿ اک رفزہ راھک رکےت
ےھترھپبجراضمؿےکرفزےرفضوہےئوتآپےنرفامایہیدؿاہللےکدونںںیمےساکیدؿےہسجاکدؽاچےہاسںیم
رفزہرےھکافرسجاکدؽاچےہہنرےھک۔

رافی  :دسمد،ییحی،دیبعاہلل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اعوشرہےکدؿرفزہرانھک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 672

راوی  :زیاز ب ٩ایوب ،ہظی ،٥ابوبْش ،سٌیس ب ٩جبير ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض

ض َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َٗس َٔ ٦أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ
وب َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی َْ ٥ح َّسث َ َ٨ا أَبُو بٔ ِ ٕ
ْش ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا زٔیَازُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ

وسي
وًَ ٪ا ُط َورا َئ ٓ َُشئُٔ٠وا ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٍَ ٨و َج َس ا َِ ٟی ُضو َز َی ُؼو َُ ٣
َ َٓ َ٘اُٟوا َص َذا ا َِ ٟی ِو َُّ ٦أ ٟذی أَهِ َض َز اہللُ ٓ ٔیطٔ َُ ٣
وسي َٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣وأَ ََ ٣ز بٔ ٔؼ َیا ٔ٣طٔ
ًَل َی ٔ َِف ًَ ِو ََ ٪وِ َ ٧ح َُ ٩ن ُؼو ُُ ٣ط َت ٌِو ّٔمَي َُ ٟط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح ُ ٩أَ ِول َی ب ٔ َُ ٤

زاید نب اویب ،میشہ ،اوبرشب ،دیعس نب ریبج ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
دمہنیرشتفیالےئوتآپےنوہیدویںوکاعوشرہاکرفزہرےھکوہےئاپای۔آپےنوہیدویںےساسرفزہاکببسوپاھچوتاںوہںےن
اہک ایس دؿ اہلل ےن رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ وک رفوعؿ ےک اقمےلب ںیم حتف انعتی رفامیئ یھت۔ مہ ایس دؿ یک میظعت ںیم رفزہ رےتھک
ںیہ۔ وت آپ ےن رفامای مہ اہمتریتبسنب ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک زایدہ زندکی ںیہ (مہ مت ےس زایدہ اؿ یک میظعت افر اؿ اک اابتع رکےن
فاےلںیہ)سپآپےناسدؿرفزہرےنھکاکمکحرفامای۔
رافی  :زایدنباویب،میشہ،اوبرشب،دیعسنبریبج،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتاکایبؿہکاعوشرہونںیاترخیوکےہ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
اسابتاکایبؿہکاعوشرہونںیاترخیوکےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 673

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩زاؤز ،اب ٩وہب ،یحٌي ب ٩ایوب ،اسٌ٤ی ١ب ٩ا٣یہ ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض

ُ
َق ٔش َّي َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط َسٍَ ٔ٤
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َی ِحٌَي بِ ُ ٩أَ ُّی َ
وب أَ َّ ٪إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ َ ٩أ ََّ ٣ی ٍَ ا َِ ُ ٟ

ض َی ُ٘و ُ ٢ح ٔي َن َػ َا ٦أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو ًََ ٦ا ُط َورا َئ َوأَ ََ ٣زَ٧ا
َاَ ٪ی ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًََ ٩بَّا ٕ
أَبَا ُ ََلٔ َ
ا ٪ا ُِ ٌَ ٟا٦
بٔ ٔؼ َیا ٔ٣طٔ َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إُٔ َّ ٧ط یَ ِو ُْ ٦ت ٌَ ِّو ُُ ٤ط ا َِ ٟی ُضو ُز َواَ ٨َّ ٟؼ َاری َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّٔٓ ٥َ ٠ذَا ک َ َ

ُ ١ػ ِ٨َ ٤ا یَ ِو َ ٦اَّ ٟتا ٔس ٍٔ َٓ ٥َِ ٠یَأ ِ ٔ
َ ١حًَّي تُ ُوِ ي َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ت ا ُِ ٌَ ٟا ٦ا ِِ٘ ٤ُ ٟب ٔ ُ
ا ِِ٘ ٤ُ ٟب ٔ ُ

امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ییحینباویب،اامسلیعنباہیم،رضحتدبعاہللنبابعسےسرفاتیےہہکبجروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہلفملسےناعوشرہےکدؿرفزہراھکافرمہ وک یھبرفزہرےنھکاک مکحرفامای وتاحصہب ےنرعض ایک ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسہیوتفہدؿےہسجیکمیظعتوہیدفاصنریرکےتںیہوترفامایاےلگاسؽمہونںیاترخیاک(یھب)رفزہرںیھکےگ۔نکیلبجاالگ
اسؽآایوتآپیکفافتوہیکچیھت۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ییحینباویب،الیعمسنباہیم،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
اسابتاکایبؿہکاعوشرہونںیاترخیوکےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 674

راوی ٣ :شسز ،یحٌي  ،اب ٩سٌیسٌ٣ ،اویہ بَُ ٩لب٣ ،شسز ،اسٌ٤ی ،١حاجب ب٤ً ٩ز ،حرضت ح ٥ٜب ٩ارعد

 ١أَ ِخب َ َرنٔی َحا ٔج ُب
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩سٌٔی ٕس ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی ٍَ بِ َََّٔ ُ ٩ل ٕب ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ
َحاََ ٓ ٔ ٦شأ َ ُِ ٟت ُط
رع ٔد َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض َوص َُو َُ ٣ت َو ِّس ْس رٔ َزائ َ ُط ِ ٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ا َِ َ ٟ
بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َجٔ٤ی ٌّا ا ٌِِ ٤َ ٟى َي ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜبِ ٔ ٩اْلِ ِ َ

ًَ َِ ٩ػ ِو ٔ ٦یَ ِوًَ ٔ ٦ا ُط َورا َئ َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا َرأَیِ َت ص ََٔل َ ٢ا َِّ َ ٤ُ ٟ
ا٪
ا ٪یَ ِو ُ ٦اَّ ٟتا ٔس ٍٔ َٓأ َ ِػبٔحِ َػائ ّٔ٤ا َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٛذا ک َ َ
َحَٓ ٔ ٦ا ًِ ُس ِز َّٓٔذَا ک َ َ
اَ ٣ُ ٪ح َّْ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُؼ ُو٦
َُ ٣ح َّْ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُؼ ُوَ٘ َٓ ٦ا ََ َٛ ٢ذَ ٔ ٟ
َک َ َ
دسمد ،ییحی ،انب دیعس ،اعمفہی نب الغب،دسمد ،اامسلیع ،احبج نب رمع ،رضحت مکح نب ارعج ےس رفاتی ےہ ہک ںیم انب ابعس
ےک اپس ای وت فہ دجسم رحاؾ ںیم اینپ اچدر رپ کیٹ اگلےئ وہےئ ےھٹیب ےھت۔ ںیم ےن اؿ ےس اعوشرہ ےک رفزہ ےک قلعتم درایتف ایک وت
اںوہںےن اہک بجوترحمؾ اک اچدندےھکیوتامشررکانرشفع رک بجوناںدؿآےئ وترفزہرھکںیم ےنوپاھچہک ایک رضحتدمحم یلصاہلل
ہیلعفملسیھبایسدؿرفزہراھکرکےتےھت؟اںوہںےناہکاہںآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیھبایسدؿرفزہراھکرکےتےھت۔
رافی  :دسمد،ییحی،انبدیعس،اعمفہینبالغب،دسمد،الیعمس،احبجنبرمع،رضحتمکحنبارعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعوشرہےکرفزےیکتلیضف
ابب  :رفزفںاکایبؿ
اعوشرہےکرفزےیکتلیضف

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 675

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ہا ،٢یزیس ،سٌیسٗ ،تازہ ،حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩س٤٠ہ ےن اپ٨ے ذرا

ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ٣َ ٩ش٤ِّ ًَ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠طٔ أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا َٔ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسث َ َ٨ا َسٌ ْ
أَ ِس ٥ََ ٠أَ َت ِت أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ ٢ػ ِ٤ت ُِ ٥یَ ِو ََ ٥ِ ُٜ٣ص َذا َٗاُٟوا َلَ َٗا ََٓ ٢أَت ُّٔ٤وا َب٘ ٔ َّی ٍَ َی ِو َٔ ٥ِ ُٜ٣واٗ ُِـو ُظ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز
َی ٌِىٔي َی ِو ًََ ٦ا ُط َورا َئ
دمحمنباہنمؽ،سیدی،دیعس،اتقدہ،رضحتدبعارلنمحنبہملسےناےنپاچچےسرفاتیایکہکہلیبقاملسےکولگروسؽاہللےکاپس
آےئآپ ےناؿ ےسوپاھچہکہکاسدؿ(اعوشرہ)اکرفزرہرےتھکوہ؟اںوہںےن اہک ںیہنآپ یلصاہللہیلعفآہل فملسےنرفامایوت
رھپانتجدؿابیقرہایگےہاسوکوپرارکف(ینعیدؿوپراوہےنکتھچکاھکویپںیہن)رکف۔
رافی  :دمحمنباہنمؽ،سیدی،دیعس،اتقدہ،رضحتدبعارلنمحنبہملسےناےنپاچچ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیدؿرفزہافراکیدؿانہغرکان
ابب  :رفزفںاکایبؿ
اکیدؿرفزہافراکیدؿانہغرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 676

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب٣ ،١ح٤س بً ٩یسي٣ ،شسز ،اح٤س ،سٔیا٤ً ،٪زو ب ٩اوض ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي َو َُ ٣ش َّس ْز َو ِاْل ٔ ِخ َبا ُر ِٔی َحسٔیثٔ أَ ِح ََ ٤س َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِّ ٤زا

ض َسُ ٌَ ٔ٤ط ِٔ ًَ ٩ِ ٣بسٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َح ُّب ِّ
اٟؼ َیا ٔ ٦إلٔ َی
َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩أَ ِو ٕ
َِّط
اَ ٪ی َُ ٨ا ٦ن ِٔؼ َٔطُ َو َی ُ٘ ُو ٦ثَُ ُ٠ثطُ َویَ َُ ٨اُ ٦س ُس َس ُط َوک َ َ
اہللٔ َت ٌَال َی ٔػ َی ُاَ ٦زا ُو َز َوأَ َح ُّب اٟؼَّ ََلة ٔإلٔ َی اہللٔ َت ٌَال َی َػ ََلةُ َزا ُو َز ک َ َ
اُ ٪یٔ ٔ ُ

َی ِو ّ٣ا َو َی ُؼ ُوَ ٦ی ِو ّ٣ا
ادمحنبلبنح،دمحمنبیسیع،دسمد،ادمح،ایفسؿ،رمعفنبافس،رضحتدبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽاہللےن ھجےسرفامای
ہک اہلل اعتیل ےک زندکی بس ےس زایدہ دنسپدیہ رفزے داد ہیلع االسلؾ فاےل رفزے ںیہ افر بس ےس دنسپدیہ امنز یھب داؤد ہیلع
االسل ؾ یک امنز ےہ فہ یلہپ آدیھ رات کت وسےت اہتیئ رات امنز زپےتھ افر رھپ رات اک اٹھچ ہصح وسےت۔ فہ اکی دؿ رفزہ رےتھک افر
اکیدؿانہغرکےت(ایسوکوصؾدادیےتہکںیہ)
رافی  :ادمحنبلبنح،دمحمنبیسیع،دسمد،ادمح،ایفسؿ،رمعفنبافس،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہہنیہمںیمنیترفزےرےنھکاکایبؿ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
رہہنیہمںیمنیترفزےرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 677

راوی ٣ :ح٤سبٛ ٩ثير ،ہ٤ا ،٦ا٧ص ،حرضت ٗتازہ ب٠٣ ٩حاٗ ٪یسي

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ا ٪ا ِِ َ٘ ٟی ٔس ِّي ًَ ِ ٩أَب ٔیطٔ َٗا َ ٢ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕ َح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤ا ٩ِ ًَ ٦إَٔ َ ٧ص أَخٔی َُ ٣ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٠ِ ٣ٔ ٩ح َ
ْش َة َٗا ََ ٢و َٗا َ ٢صَُ َٛ َّ٩ض ِی َئ ٍٔ َّ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأ ِ ُ٣زَُ٧ا أَ َِ ٪ن ُؼ َو ٦ا ِٟب ٔ َ
اٟسصِز ٔ
ْش َة َو َخ َِ ٤ص ًَ ِ َ
ْش َة َوأَ ِربَ ٍَ ًَ ِ َ
یف ثَ ََل َث ًَ ِ َ
دمحمنب،ریث،امہؾ،اسن،رضحتاتقدہنباحلمؿیسیقےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسمہوکاایؾضیبینعیریتہوچدہ
افردنپرہاترخیےکرفزےرےنھکاکمکحرفامےتےھتہکاؿاکوثاباانتیہےہانتجہشیمہرفزہرےنھکاک۔
رافی  :دمحمنب،ریث،امہؾ،اسن،رضحتاتقدہنباحلمؿیسیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
رہہنیہمںیمنیترفزےرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 678

راوی  :ابو کا ،١٣ابوزاؤز ،طیباً ،٪اػ ،٥زر ،حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو کَا َٔ ١ٕ ٣ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َح َّسث َ َ٨ا َط ِی َبا ُٔ ًَ ٩ِ ًَ ٪
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ز ٕٓٔر ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا َ ٢ک َ َ

ُغة ٔکَُ ِّ١ط ِضز ٕث َ ََلثَ ٍَ أَیَّإ ٦
َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُؼ ُوَ ٦ی ٌِىٔي َّٔ ُ ٩ِ ٣
اوباکلم،اوبداؤد ،نابیؿ،اعمص،زر،رضحتدبعاہللنبوعسمدےسرمفیےہہکروسؽاہللرہہنیہمےکادتبایئنیتدونںںیمرفزہ
رےتھکےھت۔
رافی  :اوباکلم،اوبداؤد،نابیؿ،اعمص،زر،رضحتدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریپافررعمجاتوکرفزہرےنھکاکایبؿ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
ریپافررعمجاتوکرفزہرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 679

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤ازً ،اػ ،٥اب ٩بہسٟہ ،ا ٦ا٤ٟو٨٣ين حرضت حٔؼہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩بَ ِض َس ََ ٩ِ ًَ ٍَ ٟس َوا ٕئ ا ُِ ٟدزَاعٔ ِّی ًَ َِ ٩حٔ َِؼ ٍَ َٗاَِ ٟت ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُؼ ُو ٦ثَ ََلثَ ٍَ أَیَّاَّ ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦
َخی
اٟظ ِضز ٔ ٔاَلث ِ َ٨ي ِ ٔن َوا َِ ٟدَ ٔ٤
یص َو ٔاَلث ِ َ٨ي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟح ِ ٍٔ ٌَ ٤اْلِ ُ ِ َ
ومیس نب اامسلیع،امحد ،اعمص ،انب دہبہل ،اؾ اوملنینم رضحت ہصفح ےسایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل ہنیہم ںیم نیت رفزے رےتھک ےھت
اکیوتےلہپہتفہںیمریپافررعمجاتوکافردفرسےہتفہںیمرھپریپوک۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اعمص،انبدہبہل،اؾاوملنینمرضحتہصفح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
ریپافررعمجاتوکرفزہرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 680

راوی  :زہير ب ٩رحب٣ ،ح٤س بٓ ٩ـی ،١حش ٩بً ٩بیساہلل ،ہ٨یسہ خزاعی اپىي واٟسہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ُٓ ٩ـ ِی َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩صُ َِ ٨ی َس َة ا ُِ ٟدزَاعٔ ِّی ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣طٔ َٗاَِ ٟت
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
َز َخُِ ٠ت ًَل َی أ ُ َِّ ٦سََ ٓ ٍَ ٤ََ ٠شأ َ ِٟت َُضا ًَ ِِّ ٩
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأ ِ ُ٣زُنٔی أَ ِ ٪أَ ُػ َو ٦ثَ ََلثَ ٍَ أَیَّإ ٦
اٟؼ َیاَ٘ َٓ ٔ ٦اَِ ٟت ک َ َ

یص
ٔ ٩ِ ٣کَُ ِّ١ط ِضز ٕأَ َّوَ ُٟضا ٔاَلث ِ َ٨ي ِ ٔن َوا َِ ٟدٔ ٔ٤
زریہ نب رحب ،دمحم نب لیضف ،نسح نب دیبع اہلل ،ہہ زخایع اینپ فادلہ ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک فہ رضحت اؾ ہملس ےک اپس ںیئ
افر اؿ ےس (یلفن) رفزفں ےک قلعتمدرایتف ایک وت اںوہں ےن اہک روسؽ اہلل  ھج وک رہ امہ ںیم نیت رفزے رےنھک اک مکح رفامےت ےھت۔
ت
مت
الہپا نریپاکدؿافردفرسےہتفہںیمرعمجاتاکدؿ۔
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبلیضف،نسحنبدیبعاہلل،ہہزخایعاینپفادلہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہنیہمںیمسجدؿاچےہرفزہرےھک
ابب  :رفزفںاکایبؿ
ہنیہمںیمسجدؿاچےہرفزہرےھک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 681

راوی ٣ :شسزً ،بساٟوارث ،یزیس ،حرضت ٌ٣اذہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس اٟز ِِّط َٔ ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذَ َة َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت ٌَ ٔ ٟائٔظَ ٍَ أَک َ َ

ا ٪یُ َبالٔی ٔ ٩ِ ٣أَ ِّی أَیَّاَّ ٔ ٦
اٟظ ِضز ٔ
اَ ٪ی ُؼ ُوَٗ ٦اَِ ٟت َ٣ا ک َ َ
َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُؼ ُو ٩ِ ٣ٔ ٦کَُ ِّ١ط ِضز ٕثَ ََلثَ ٍَ أَیَّاَٗ ٕ ٦اَِ ٟت َن ٌَ ُِِ ٠ُٗ ٥ت ٔ ٩ِ ٣أَ ِّی َط ِضز ٕک َ َ
اَ ٪ی ُؼ ُو٦
کَ َ
دسمد ،دبعاولارث ،سیدی ،رضحت اعمذہ ےس رفاتی ےہ فہ  یتہ ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ےس وپاھچ ہک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس رہ ہنیہم ںیم نیت رفزے راھک رکےت ےھت ؟۔ اںوہں ےن اہک! اہں رھپ ںیم ےن وپاھچ ہک ہنیہم ںیم وکؿ ےس دونں ںیم
رفزہراھکرکےتےھت؟۔رضحتاعہشئےنرفاماییسکاخصدؿاکاامتہؾںیہنرفامےتےھتہکلبہنیہمںیمسجدؿاچےتہرھکےتیل۔
رافی  :دسمد،دبعاولارث،سیدی،رضحتاعمذہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتےسرفزہیکتینرکانرضفریےہ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
راتےسرفزہیکتینرکانرضفریےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 682

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟحً ،بساہلل ب ٩وہب ،ابٟ ٩ہیٌہ ،یحٌي ب ٩ایوبً ،بساہلل ب ٩ابی برک ،اب ٩طہاب ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل،
ا ٦ا٤ٟو٨٣ين حرضت حٔؼہ

رک بِ َٔ ٩حزِٕ ٦
وب ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔي ابِ َُٟ ٩ض ٔ َ
یٌ ٍَ َو َی ِحٌَي بِ ُ ٩أَ ُّی َ

اب ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩حٔ َِؼ ٍَ َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

اٟؼ َی َاِ َٗ ٦ب َ ١ا ِِ َٔ ٟحز ٔٓ َََل ٔػ َی َاُ َٟ ٦ط َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوا ُظ َّ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣َ ٢یُ ِحِّ ٍِ ٔ٤
اِ ٠ٟی ُث َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ َُ ٩حازٔ ٕ ٦أَی ِّـا
َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ِٔ ٣ث َ٠طُ َو َو َٗ َٔ ُط ًَل َی َحٔ َِؼ ٍَ َْ ٤َ ٌِ ٣ز َواٟزُّبَ ِیس ُّٔی َوابِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٍَ ٨ویُوُُ ٧ص اْلِ َیِل ٔ ُّی ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥اٟزُّصِز ٔ ِّی

ادمح نب اصحل ،دبعاہلل نب فبہ ،انب ہعیہل ،ییحی نب اویب ،دبعاہلل نب ایب رکب ،انب اہشب ،اسمل نب دبع اہلل ،اؾ اوملنینم رضحت
ہصفح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای سج صخش ےن رجف وہےن ےس ےلہپ رفزہ یک تین ہن یک وہ اس اک رفزہ درتس ںیہن۔
اوبداؤدےتہکںیہہکثیلافرااحس ؼانباحزؾےنیھبدبعاہللنبایبرکبےسایسرطح(رموفاع)رفاتییکےہوا ہرمعمزدیبیانب
ہنییعافرویسنایلبےناسوکرضحتہصفحرپوموقػایکےہ۔
رافی  :ادمح نب اصحل ،دبعاہلل نب فبہ ،انب ہعیہل ،ییحی نب اویب ،دبعاہلل نب ایب رکب ،انب اہشب ،اسمل نب دبعاہلل ،اؾ اوملنینم
رضحتہصفح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتےسرفزہیکتینرکانرضفریںیہنےہ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
راتےسرفزہیکتینرکانرضفریںیہنےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 683

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیاً ،٪ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،ك٠حہ ب ٩یحٌي  ،حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ح ٍَ بِ َٔ ٩ی ِحٌَي ًَ ِ٩
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔذَا َز َخ ًََ ١ل َ َّی َٗا ََ ٢ص ِ١
ًَائ ٔظَ ٍَ ب ٔ ِ٨تٔ كَ َِ ٠ح ٍَ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ
آَخ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أُصِس َٔی َ٨َ ٟا َح ِی ْص
ً ٔ َِ ٨س ُ ٥ِ ٛكَ ٌَ ْأَّٓ ٦ذَا ُٗ ِ٨َ ٠ا َلَ َٗا َ ٢إنٔيی َػائ َْٔ ٥زا َز َؤٛی ٍْ ٓ ََس َخ َِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا َی ِو ّ٣ا َ َ

َ
َِّط
َٓ َح َب ِش َ٨ا ُظ ََ ٟ
َ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِزٔ٧یطٔ َٗا َ ٢ك َ َِ ٠ح ٍُ َٓأ ِػ َبحَ َػائ ّٔ٤ا َوأَٓ َ َ
دمحم نب ،ریث ،ایفسؿ ،امثعؿ نب ایب ہبیش ،فعیک ،ہحلط نب ییحی ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل بج ریمے اپس رشتفی
الےئ وت وپاھچ ایک اہمترے اپس اھکان ےہ؟ ارگ مہ ےتہک ںیہن وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ںیم رفزہ ےس وہں اکی دؿ آپ
یلصاہلل ہیلع فآہل فملسامہرےاپس رشتفیالےئ مہ ےناہک ایروسؽاہللامہرے اپس تخقہ ںیم یح(اکی مسقاک اھکان)ای ےہوج مہ
ےنآپیلصاہلل ہیلعفآہل فملسےکےئلرھکوھچڑاےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایال۔رافیاکایبؿےہہکآپحبص ںیم
رفزہیکتینرکت ےےھتافرےکابفوجدآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفزہوتڑڈاال۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،امثعؿنبایبہبیش،فعیک،ہحلطنبییحی،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
راتےسرفزہیکتینرکانرضفریںیہنےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 684

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیز بً ٩بساٟح٤یس ،یزیس ب ٩ابی زیازً ،بساہلل ب ٩حارث ا ٦ہانی ٛے واسلہ

یس بِ ٔ ٩أَبٔی زٔیَاز ٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦صإ ٔ ٧ئ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
اَ ٪ی ِو ُ ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ َٓ ِتحٔ ََ ٍَ َّٜ ٣جائ َ ِت َٓاك ََٔ َٓ ٍُ ٤حََ ٠ش ِت ًَ َِ ٩ی َشارٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأ ُ ُّ ٦صَإ ٔ ٧ئ ًَ ِ٩
َٗاَِ ٟت َ٤َّ ٟا ک َ َ
َْشبَ ِت ٔ٨ِ ٣طُ َٓ َ٘اَِ ٟت یَا َر ُسو َ٢
َْش َب ٔ٨ِ ٣طُ ث ُ ََّ٧ ٥ا َو َٟطُ أَُ َّ٦صإ ٔ ٧ئ ٓ َ ٔ
اب َٓ َ٨ا َو َِ ٟت ُط ٓ َ ٔ
َیٔ٤یٔ٨طٔ َٗاَِ ٟت َٓ َحائ َ ِت ا َِ ٟوَ ٔ ٟ
یسةُ بَّٔٔ٧ا ٕئ ٓ ٔیطٔ َ َ
َش ْ
اَ ٪ت َل ُّو ًّا
رض ٔک إ ٔ ِ ٪ک َ َ
اہللٔ َِ َ٘ ٟس أَٓ َ ِ
َِّط ُت َو ُُ ٨ِ ٛت َػائ ََٔ٘ َٓ ٍّ ٤ا َََ ٟ ٢ضا أَ ُ٨ِ ٛتٔ َت ِ٘ـٔي َن َط ِیئّا َٗاَِ ٟت ََل َٗا ََََ ٓ ٢ل َی ُ ُّ
امثعؿنبایبہبیش،رجرینبدبعادیمحل،سیدینبایبزاید،دبعاہللنباحرثاؾاہینےکفاہطسےسرفاتیلقنرکےتںیہہکحتفہکمےک
ومہعق رپ رضحت افہمط روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابںیئ رطػ ںیھٹیب افر اؾ اھین آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےکداینہ
رطػ۔اےنت ںیماکیابدنی ربنت ںیماپین ےلرکآیئ وجاس ےن یبنارکؾ وک شیپ ایک سپآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناس ںیم
ےساپینایپ۔اسےکدعباؾاھینوکدایاںوہںےنیھبایپ۔اؾاھینےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمےنااطفرایکاحالہکن
ںیمرفزہےسیھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؾاھینےسوپاھچایکاہمتراہی رفزہاضقءاکاھت؟فہوبںیلںیہنآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایارگرفزہیلفنوہوترھپاسوکوتڑےنںیموکیئرحجںیہن۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجرینبدبعادیمحل،سیدینبایبزاید،دبعاہللنباحرثاؾاہینےکفاہطس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نجےکزندکیلفنرفزہوتڑےنےساضقفابجوہیتےہ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
نجےکزندکیلفنرفزہوتڑےنےساضقفابجوہیتےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 685

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟحً ،بساہلل ب ٩وہب ،حیوةَ ،شیح ،اب ٩ہاز ،ز٣ی ،١رعوہ ب ٩زبير ،حرضت ًائظہ

رع َو َة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َح ِی َوةُ بِ َُ ُ ٩
َشیِ ٕح ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ ُِ ٩ز َِ ٣ی ِٕ ٣َ ١ول َی ُ ِ
َ
َِّطَ٧ا ث ُ ََّ ٥ز َخ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت أُصِس َٔی لٔی َوَ ٔ ٟحٔ َِؼ ٍَ ك َ ٌَ ْاَ ٦و ُ٨َّ ٛا َػائ ََٔ ٤تي ِ ٔن َٓأٓ َ ِ
ُِ
َ
َو َس َّ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ ٟط یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَّٔ٧ا أُصِ ٔسیَ ِت َ٨َ ٟا َصسٔیَّ ٍْ ٓ ِ
َِّطَ ٧ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل
َاط َت َض ِی َ٨اصَا َٓأٓ َ ِ
آَخ
ًََِ ٠ی٤َ ُٜا ُػو َ٣ا َََ٣اُ َ ٧ط یَ ِو ّ٣ا َ َ
ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،ویحة،رشبا،انباہد ،زلیم،رعفہنبزج ،،رضحت اعہشئےسرفاتیےہہکہفحت ںیمریمےافر
ہصفح ےک ےئل اھکان ای افر مہ دفونں رفزہ ےس ںیھت سپ مہ ےن رفزہ وتڑڈاال رھپ روسؽ اہللرشتفیالےئ وت مہ ےن رعض ایک ای روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامہرےاپسدہہیایاھکےنوکامہرادؽاچاہوتمہےنرفزہوتڑڈاال۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوکیئ
رحجںیہناسےکدبےلیسکدؿرفزہرھکانیل۔
رافی  :ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،ویحة،رشبا،انباہد،زلیم،رعفہنبزج ،،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتوشرہیکااجزتےکریغبیلفنرفزہہنرےھک
ابب  :رفزفںاکایبؿ
وعرتوشرہیکااجزتےکریغبیلفنرفزہہنرےھک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 686

راوی  :حش ٩بً ٩لیً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َی ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ

اَ ٪و ََل َتأِذَ ُِٔ ٪ی بَ ِیتٔطٔ َوص َُو َطاص ْٔس إ ٔ ََّل بّٔٔذِٔ٧طٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠لَ َت ُؼ ُو ٦ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َو َب ٌَِ ُ٠ضا َطاص ْٔس إ ٔ ََّل بّٔٔذِٔ٧طٔ َُي ِ َر َر ََ ٣ـ َ
نسح نب یلع ،دبعارلزاؼ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای۔ ارگ
وعرتاکوشرہوموجدوہوتراضمؿےکرفزفںےک العفہوکیئیلفنرفزہفہاےنپوشرہیکااجزتےکریغبہنرےھکافرہنوشرہیکااجزت
فرمیضےکریغبیسکوکاسےکرھگںیمآےندے۔
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
وعرتوشرہیکااجزتےکریغبیلفنرفزہہنرےھک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 687

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیز ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،حرضت ابوسٌیس

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس َٗا ََ ٢جائ َ ِت ا َِ ٣زأَ ْة إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ
ََّطنٔی إٔذَا ُػ ُِ ٤ت َو ََل
ا ٪بِ َ ٩ا َِّ ٌَ ٤ُ ٟل َٔ ١ی ِ ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ح َُ ٨ِ ٔ ً ٩س ُظ َٓ َ٘اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ََّ ٪ز ِوظٔی َػٔ َِو َ
رضبُىٔي إ ٔ َذا َػ َِّ ٠ی ُت َو ُیٔ ِّ ُ
ی َُؼل يی َػ ََل َة ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َحًَّي َت ِلَّ ٍَ ُ٠
اٟظ ُِ ٤ص َٗا ََ ٢و َػٔ َِوا َُ ٨ِ ٔ ً ٪س ُظ َٗا َََ ٓ ٢شأ َ َُ ٟط ًَ َّ٤ا َٗاَِ ٟت َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َّ٣ا َٗ ِوَ ُٟضا

َّ
ََّطنٔی ََّٓٔ َّ ٧ضا َت َِ ٨لَ َٓ ُٙ ٔ ٠ت ُؼ ُوَ ٦وأََ٧ا
َی ِ ٔ
َقأ ُ بٔ ُشَ َاِ َ ٧ت ُس َور ّة َواح َٔس ّة َل ََِ ٜٔت اَ ٨َّ ٟ
اض َوأَ َّ٣ا َٗ ِوَ ُٟضا ُیٔ ِّ ُ
رضبُىٔي إٔذَا َػِ ٠ی ُت ََّٓٔ َّ ٧ضا َت ِ َ
اب ٓ َََل أَ ِػبٔرُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َلَ َت ُؼ ُو ٦ا َِ ٣زأَ ْة إ ٔ ََّل بّٔٔذِ َٔ ٪ز ِو ٔج َضا َوأَ َّ٣ا َٗ ِوَ ُٟضا إنٔيی َلَ
َر ُج َْ ١ط ٌّ

أ ُ َػل يی َحًَّي َت ِلَّ ٍَ ُ٠
است َِی َ٘وِ َت
 ١بَ ِی ٕت َٗ ِس ُ ٔ
اٟظ ُِ ٤ص ََّّٓٔ٧ا أَصِ ُ
رع َٖ َ٨َ ٟا ذَا َک ََل َََ٧ازُ َن ِشت َِی٘ ٔ ُى َحًَّي َت ِل ٍَ ُ٠اَّ ٟظ ُِ ٤ص َٗا ََّٔٓ ٢ذَا ِ
ٓ ََؼَٗ ِّ١ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوا ُظ َح َّ٤ا ْز َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩س َ ٩ِ ًَ ٍَ ٤َ ٠حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِو ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٤ُ ٟت َوک ِّ ٔ١
امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،اشمع ،اوباصحل ،رضحت اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےھٹیب
وہےئ ےھتاےنت ںیماکیوعرتآیئافروبیلایروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس! ریما وشرہوفصاؿ نبلطعم بج ںیمامنززپیتھ
وہں وت ےھجم امرات ےہ افر ریما رفزہ زتفا د ات ےہ بج ںیم رفزہ ر یتھ وہں افر ہی رجف یک امنز اس فتق زپاتھ ےہ بج وسرج اتلکن ےہ
اوبدیعس ےتہک ںیہ ہک اس فتق وفصاؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک سلجم ںیم وموجد ےھت۔آپ ےن اؿ رپ اؿ یک ویبی یک اکشتی
ےکقلعتمدرایتفرفامایوت اںوہںےن اہکہکاس اکہی انہکہک ہیبج امنز زپیتھےہ ںیماس وکامراتوہںاس یک تقیقحہیےہ ہکفہ
(اکیرتعکںیم)دفدفوسرںیتزپیتھےہںیمےناسوکعنمایک(نکیلہیامینںیہناسےئلںیماسوکامرا)آپیلصاہللہیلعفآہل

فملسےنرفامایولوگںےکےئلاکیوسرتزپانھاکیفےہ۔افراساکہیانہکہکںیماساکرفزہزتفاد اتوہںاسیکالصہیےہہکہی
رفزےر یتھےہوتر یتھیلچاجیتےہافروچہکنںیموجاؿآدیموہںاسےئل(دؿںیمامجعرکےنرپ)ربصںیہنرکاتکس۔اوبدیعس
ےتہک ںیہہکاسدؿآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوکیئوعرتاےنپوشرہیکااجزتےکریغب(یلفن)رفزہہنرےھک۔افراس اک
ہیانہکہکںیموسرجےنلکنےکدعبرجفیکامنززپاتھوہں۔اسیکفہجہیےہہکںیمرھگابرفاالآدیموہں(افرراوتںںیمتیھکفریغہ
رپاکؾ راتہےہ)افربس اجےتنںیہہکہی(راتںیمدریکتتیھکفریغہ رپاکؾرکاتراتہےہ)افربساجےتنںیہہی (راتںیمدری
کتوتیھکںںیماپیندانی)امہریاعدتےہاسےئلریمیآھکنںیہنیتلھکاہیںکتوسرجاتلکنےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامای ےسیج یہ ریتی آ ھکن ےلھک امنز زپھ ایل رک(ینعی رھپ اتریخ ہن رک)۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک امحدنب ہملس ےن دنسب دیمح ای
اثتباوباوتمللکےسرفاتیایکےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگیسکرفزہداریکفہمیلیکدوعتوہ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
ارگیسکرفزہداریکفہمیلیکدوعتوہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 688

راوی ً :بساہلل ب ٩سٌیس ،ابوخاٟس ،ہظا ،٦اب ٩سيری ،٩حرضت ابوہزیزہ

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦ابِ ٔ ٩سٔير ٔ َ

اٟس ًَا ُئ
َِّطا ََِٓ ٠ی ِل ٌَ َِ ٥وإ ٔ ِ ٪ک َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا زُعٔ َی أَ َح ُس ُُ ٠ِ َٓ ٥ِ ٛیحٔ ِب َّٓ ٔ ِ ٪ک َ َ
اَ ٪ػائ ّٔ٤ا َٓ ُِ ٠ی َؼَٗ ِّ١ا َ ٢صٔظَ ْاَ ٦واٟؼَّ ََلةُ ُّ
اّ ٔ ٔ٣ُ ٪
َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوا ُظ َحٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ی ٕ
اث أَی ِّـا ًَ ِ ٩صٔظَ إ ٦

دبع اہلل نب دیعس ،اوباخدل ،اشہؾ ،انب ریسنی ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ
وکیئصخشںیھمتاھکےنرپالبےئوتاسیکدوعتوبقؽرکف۔رفزہہنوتاھکاناھکافرارگرفزہےسوہوتدوعترکےنفاےلےکےئلداع
رکف۔اشہؾےتہکںیہہکاسدحثیںیمولصةےسرمادداعےہ۔اوبداؤدےتہکںیہہکاسوکصفحنبایغثےنیھباشہؾےسرفاتی
ایکےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدیعس،اوباخدل،اشہؾ،انبریسنی،رضحتاوبرہریہ

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

ابب  :رفزفںاکایبؿ
ارگیسکرفزہداریکفہمیلیکدوعتوہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 689

راوی ٣ :شسز ،سٔیا ،٪ابوز٧از ،حرضت ابوہزیزہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ

زُعٔ َی أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛإلٔ َی كَ ٌَاَ ٕ ٦وص َُو َػائ َِْٔ ٠َٓ ٥ی ُ٘ ِ ١إنٔيی َػائ ْٔ٥

دسمد،ایفسؿ،اوبزاند،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللےنرفامایارگیسکصخشوکاھکےنرپالبایاجےئافرفہرفزہےس
وہوتاسوکیئادانیاچےئہہکریمارفزہےہ۔
رافی  :دسمد،ایفسؿ،اوبزاند،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااکتعػاکایبؿ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
ااکتعػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 690

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یثً٘ ،ی ،١زہزی ،رعوہ ،حرضت ًائظہ

َّ
ا٪
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
ٕ أَ ِز َوا ُج ُط َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٔسظ ٔ
اَخ َٔ ٩ِ ٣ر ََ ٣ـ َ
َی ٌِ َتُ ٜ
اَ ٪حًَّي َٗ َب َـ ُط اہللُ ث ُ َّ ٥ا ًِ َت ََ ٜ
ٕٔ ا َِ ِ ٌَ ٟ
ْش اْلِ َ َو ٔ َ
ہبیتق نب دیعس ،ثیل، ،لیق ،زرہی ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل راضمؿ ےک اریخ رشعہ ںیم ااکتعػ رفامےت
رےہاہیںکتہکاہللاعتیلےنآپیلصاہللہیلعفآہل فملسیکرفحوکضبقرفامایل۔رھپآپےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیک
ازفاجےنااکتعػایک۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،،لیق،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
ااکتعػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 691

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤از ،ثابت ابورآٍ ،حرضت ابی بٌٛ ٩ب

ا٪
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز أَ ِخب َ َرَ٧ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩أَبٔی َرآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
یَِ ٟ ٩ی ٍَّ ٠
ْش َ
ٕ ًٔ ِ ٔ
ٕٔ ًَا ّ٣ا َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
اَخ َٔ ٩ِ ٣ر ََ ٣ـ َ
َی ٌِ َتُ ٜ
اَ ٥َِ ٠َٓ ٪ی ٌِ َتِ ٜ
أِ ٪ی ا ٌَِ ٟأ ٦ا ِِ٘ ٤ُ ٟب ٔ ٔ ١ا ًِ َت ََ ٜ
ٕٔ ا َِ ِ ٌَ ٟ
ْش اْلِ َ َو ٔ َ
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،اثتب اوبراعف ،رضحت ایب نب بعک ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل راضمؿ ےک اریخرشعہ ںیم ااکتعػ
رفامےتےھت۔اکیاسؽآپیلصاہللہیلعفآہلفملس(یسکذعریکفہجےس)ااکتعػںیہنرکےکسوتاےلگاسؽآپےنسیبراوتںاک
ااکتعػرفامای۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اثتباوبراعف،رضحتایبنببعک
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
ااکتعػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 692

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،ابوٌ٣اویہ ،یٌلی بً ٩بیس یحٌي ب ٩سٌیس٤ً ،زہ ،حرضت ًائظہ

ا٪
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ ٍَ َو َی ٌِل َی بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت ک َ َ
ٕٔ ِٔی
ٕٔ َػلَّی ا ِِ َٔ ٟح َز ث ُ ََّ ٥ز َخ ََ ٌِ ٣ُ ١تُ َٔ َٜط َٗاَِ ٟت َوإَّٔ٧طُ أَ َرا َز ََّ ٣ز ّة أَ َِ ٪ی ٌِ َتَ ٜ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ َرا َز أَ َِ ٪ی ٌِ َتَ ٜ

َرض َب َٗاَِ ٟت َوأَ ََ ٣ز َُي ِر ٔی ٔ٩ِ ٣
ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َ أَ َِ ٣ز ُت بٔب ٔ َ٨ائٔی ٓ ُ ٔ
اَٗ ٪اَِ ٟت َٓأ َ ََ ٣ز بٔب ٔ َ٨ائٔطٔ ٓ ُ ٔ
َرض َب َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَیِ ُت ذََ ٔ ٟ
ْش اْلِ َ َو ٔ ٔ
اَخ َٔ ٩ِ ٣ر ََ ٣ـ َ
َرض َب َٓ َ٤َّ ٠ا َػلَّی ا ِِ َٔ ٟح َز َ٧وَ َز إلٔ َی اْلِ َبَِ ٔ ٨ی ٍٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َص ٔذظ ٔآ ِٟب ٔ َّر تُز ٔ ِز ََٗ ٪اَِ ٟت َٓأ َ ََ ٣ز
أَ ِز َوا ٔد أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔب ٔ َ٨ائٔطٔ ٓ ُ ٔ
َ
ْش اْلِ ُ َو َٔ ٢ی ٌِىٔي َٔ ٩ِ ٣ط َّوا َٕٗ ٢ا َ ٢أَبُو َزا ُوز
َخ ٔاَل ًِتَٔ َ َ
اٖ إلٔ َی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
بٔب ٔ َ٨ائٔطٔ َٓ ُ٘و َِّق َوأَ ََ ٣ز أَ ِز َوا ُج ُط بٔأبَِ ٔ ٨یتٔضُٔ٘ َٓ َّ٩و َِّؿ ِت ث ُ َّ ٥أَ َّ َ
ی٩ِ ٣ٔ ٩
ْٔش َ
ًٕ ِ ٔ
َر َوا ُظ ابِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙواْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ِ َ ٧ح َو ُظ َو َر َوا ُظ َ٣اَ ٩ِ ًَ َْ ٔ ٟی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َٗا َ ٢ا ًِ َت ََ ٜ
َط َّوا ٕ٢
امثعؿ نب ایب ہبیش ،اوباعمفہی ،یلعی نب دیبع ییحی نب دیعس ،رمعہ ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل بج ااکتعػ اک ارادہ

رفامےت وت رجفیک امنز زپھ رک ااکتعػیک ہگج ںیم دالخ وہےت اکی رمہبت (بسح ومعمؽ)آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن راضمؿ
ےکاریخرشعہںیمااکتعػ اکارادہرفامایوتآپےناےنپےئلہمیخاگلےناکمکحرفامایوجاگلدایایگ(ہمیخےسرمادفہرپدہےہوجاہنتیئافر
وسکییئیکاخرطدجسمںیماکیوصخمصہگجرپاکٹلدایاجاتےہ۔بجںیمےنداھکیوتںیمےنیھباےنپےئلاکیہمیخوگلادای۔ریمے
العفہد رگازفاجےن یھباےنپاےنپےمیخوگلاےئ۔بجآپرجفیکامنزےسافرغوہےئ(افراےنپےمیخںیماجےناکارادہرفامای)وتہی
دفرسےےمیخےگلدےھکیوتدرایتفرفامایہیایکےہایکہییسککیندصقمےکےئلاگلےئےئگںیہ؟اسےکدعبآپےناانپہمیخاڑھکفا
دای افر اینپ ازفاج وک یھب مکح دای ہک فہ اےنپ ےمیخ ااھکڑ دںی۔ سپ فہ بس ےمیخ ااھکڑ دےیئ ےئگ۔ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
ااکتعػ وک وشاؽ ےک ےلہپ رشعہ کت ومرخ رفامای (ینعی اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااکتعػ ںیہن رفامای۔ بج وشاؽ
رشفع وہا وتاس ےک ےلہپ رشعہ ںیم ااکتعػ رفامای۔ اوبداؤد ےتہک ںیہہک انب ااحسؼ افر افزایع ےنییحی نب دیعس ےس ایس رطح(رشعا
فِ ْ
ي نِمْ َ َّ
اؽ ینعی آپ یلص اہلل ہیلع
ش ٍ
نم وشاؽ) رفاتی ایک ےہ افر امکل ےن ییحی نب دیعس ےس رفاتی رکےت وہےئ اہک اعْ َب َک َ
عِ َ
فآہلفملسےنوشاؽےکدفرشعےااکتعػایک۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اوباعمفہی،یلعینبدیبعییحینبدیعس،رمعہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااکتعػاہکںرکاناچےئہ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
ااکتعػاہکںرکاناچےئہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 693

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩زاؤز ،اب ٩وہب ،یو٧ص٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی أَ ِخبَرََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص أَ ََّ٧ ٪آ ٔ ٌّا أَ ِخبَرَ ُظ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ٕٔ ٓ ٔیطٔ َر ُسو ُ٢
اَّ ٪أ ٟذی ک َ َ
اَٗ ٪ا ََ٧ ٢آ ٔ ٍْ َو َٗ ِس أَ َرانٔی ًَ ِب ُس اہللٔ ا َِ َ َ٤َ ٟ
اَخ َٔ ٩ِ ٣ر ََ ٣ـ َ
َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اَ ٪ی ٌِ َتُ ٜ
اَ ٪ی ٌِ َتُ ٜ
ٕٔ ا َِ ِ ٌَ ٟ
ْش اْلِ َ َو ٔ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ

امیلسؿنبداؤد،انب فبہ،ویسن،انعف،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسراضمؿےکاریخرشعہ
ںیمااکتعػرکےتےھت۔انعفےتہکںیہہکدبعاہللنبرمعےنےھجمدجسموبنیںیمفہہگجداھکیئاہجںآپااکتعػرفامایرکےتےھت۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ویسن،انعف،رضحتانبرمع

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

ابب  :رفزفںاکایبؿ
ااکتعػاہکںرکاناچےئہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 694

راوی  :ہ٨از ،ابوبرک ابی حؼين ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ

ٕٔ ک ُ َّ١
َح َّسثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْز ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ُح َؼي ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ک َ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّي َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ٌِ َتُ ٜ

ی ٩یَ ِو ّ٣ا
ْٔش َ
ًٕ ِ ٔ
ْش َة أَیَّا٤َّ ٠َ َٓ ٕ ٦ا ک َ َ
َر ََ ٣ـ َ
ا ٪ا ُِ ٌَ ٟاَّ ٦أ ٟذی ُٗب ٔ َف ٓ ٔیطٔ ا ًِ َتَ َٜ
اَ َ ًَ ٪

انہد ،اوبرکب ایب نیصح ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ راضمؿ ںیم دس دؿ
ااکتعػرفامےتےھتنکیلسجاسؽآپاکااقتنؽوہااساسؽآپےنسیبدؿااکتعػایک۔
رافی  :انہد،اوبرکبایبنیصح،اوباصحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فکتعموحاجئرضفرہیےسرفاتغےکےئلرھگںیماجاتکسےہ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
فکتعموحاجئرضفرہیےسرفاتغےکےئلرھگںیماجاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 695

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،ا ،َٟاب ٩طہاب ،رعوہ٤ً ،زہ ب٨ت ًبساٟزح ،٩٤حرضت ًائظہ

رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ب ٔ ِ٨تٔ ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ائٔظَ ٍَ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش٣َ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
 ١ا ِٟب َ ِی َت إ ٔ ََّل َ ٔ ٟحا َجٍٔ
اََ ٪ل َی ِس ُخ ُ
ٕ یُ ِسنٔی إلٔ َ َّی َرأ ِ َس ُط َٓأ ُ َر ِّجُ ُ٠ط َوک َ َ
َٗاَِ ٟت ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ا ًِ َت ََ ٜ
ِاْل ٔ ِن َشا ٔ٪
دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،انب اہشب ،رعفہ ،رمعہ تنب دبعارلنمح ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس فکتعم وہےت وت اانپ رس (دجسم ےک رجحہ ںیم) ریمے رقبی رک دےتی افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس ابمرک
ںیمیھگنکرکدیتیافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرھگںیمہنآےتےھترگماحتجااسنینےکےئل۔

رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،انباہشب،رعفہ،رمعہتنبدبعارلنمح،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
فکتعموحاجئرضفرہیےسرفاتغےکےئلرھگںیماجاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 696

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہٟ ،یث ،اب ٩طہاب ،رعوہ٤ً ،زہ ،حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَٗ ٍَ ٤ََ ٠اَلَ َح َّسثَ َ٨ا َّ
رع َو َة َو ًَ َِ ٤ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ ًَ ِ٩
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
رع َو َة ًَ ِ٩
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو ُظ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
َ َر َوا ُظ یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َو ٥َِ ٟیُ َتاب ٔ ٍِ أَ َح ْس َ٣أَّٟا ًَل َی ُ ِ

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ
ًَ َِ ٤ز َة َو َر َوا ُظ َْ ٤َ ٌِ ٣ز َوزٔیَازُ بِ َُ ٩س ٌِ ٕس َوَُي ِرٔص َٔ٤ا ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

ہبیتق نب دیعس ،دبعاہلل نب ہملسم ،ثیل ،انب اہشب ،رعفہ ،رمعہ ،رضحت اعہشئ ےس دفرسی دنس اسیکھت یھب ایس رطح رمفی ےہ۔
اوبداؤدےتہکںیہہکویسنےنزرہیےسایسرطحلقنایک۔افروباہطسرعفہرمعہےسلقنرکےنںیموکیئامکلاکاتمعںیہنافررمعم
فزایدنبدعسفریغہےنوباہطسزرہیدنسبرعفہرضحتاعہشئےسلقنایکےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعاہللنبہملسم،ثیل،انباہشب،رعفہ،رمعہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
فکتعموحاجئرضفرہیےسرفاتغےکےئلرھگںیماجاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 697

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩رحب٣ ،شسز ،ح٤از ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت ًائظہ

ا٪
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َو َُ ٣ش َّس ْز َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َ ١رأِ َس ُط َو َٗا َ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یُٜو َُ ٌِ ٣ُ ٪ت ّٜٔٔا ِ ٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓیُ َ٨اؤُٟىٔي َرأ ِ َس ُط َٔ ٩ِ ٣خ َ ١ٔ ٠ا ُِ ٟح ِح َزة ٔ َٓأَُِ ٔش ُ

َُ ٣ش َّس ْز َٓأ ُ َر ِّجُ٠طُ َوأََ٧ا َحائ ْٔف

امیلسؿ نب رحب ،دسمد ،امحد اشہؾ نب رعفہ ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل دجسم ںیم ااکتعػ رکےت ےھت سپ آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اانپ رس رجحہ ےک وسراوخں ےس ادنر رک دےتی ےھت۔ افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رس دوھ دیتی یھت۔

دسمدےناینپرفاتیںیمہیااضہفلقنایکہکںیمآپےکرسںیمیھگنکرکیتاحالہکنںیماحہضئوہیت۔
رافی  :امیلسؿنبرحب،دسمد،امحداشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
فکتعموحاجئرضفرہیےسرفاتغےکےئلرھگںیماجاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 698

راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤س ب ٩طبویہً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ًلی ب ٩حؼين ،ا ٦ا٤ٟو٨٣ين حرضت ػٔیہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ط ُّب َویِطٔ ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ُٔ ٩ح َشي ِ ٕن ًَ َِ ٩ػ ٔٔ َّی ٍَ َٗاَِ ٟت
ُور ُظ َِ ٟی َّل َٓ َح َّسث ِ ُت ُط ث ُ َُّ ٤ُِ ٗ ٥ت َٓا ِن ََِ٘ ٠ب ُت َٓ َ٘ َا٣َ ٦عٔی َ ٔ ٟی َِ٘ ٔ ٠بىٔي
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٌِ ٣ُ ٥َ ٠ت ّٜٔٔا َٓأ َ َت ِی ُت ُط أَز ُ
کَ َ
َّ
َّ
رس ًَا َٓ َ٘ا َ٢
َوک َ َ
اِ ٣َ ٪ش ََ ُ٨ٜضا ِٔی َزارٔ أ ُ َسا َ ٍَ ٣بِ َٔ ٩زیِ ٕس ٓ َََّ ٤ز َر ُج ََل ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪اْلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَیَا أ ٨َّ ٟي َّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ ِ َ
ا ٪اہللٔ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢إ ٔ ََّّ ٪
اَ ٪ی ِحزٔی
اٟظ ِی َل َ
أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ر ِٔس٤َ ُٜٔ٠ا إَٔ َّ ٧ضا َػ ٔٔ َّی ٍُ ب ٔ ُِ ٨ت حٌُ َ ٕ ٓي َٗ َاَل ُس ِب َح َ

ِٔ ٩ِ ٣اْل ٔ ِن َشا ِٔ ٣َ ٪ح َزی َّ
َشا
اٟسَ َٓ ٔ ٦د ٔظ ُ
یت أَ َِ ٪ی ِ٘ ٔذ َٖ ِٔی ُُٗ٠وبٔ٤َ ُٜا َط ِیئّا أَ ِو َٗا ًَّ َ ٢

ادمحنبدمحمنبوبشہی،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہییلع نبنیصح،اؾاوملنینمرضحتہیفصےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسااکتعػںیمےھت۔راتےکفتقںیمآپےسےنلمیئگ۔ںیمےنآپےسابتتیچیکبجںیمفایسپےکےئلایھٹ وت
آپ یھب ریمے اسھت ڑھکے وہ ےئگ۔ (اتہک  ھج وک رھگ کت اچنہپ دںی) اؿ دونں ریما اکھٹہن ااسہم نب زدی ےک رھگ ںیم اھت۔ سپ دف
ااصنریرمدآپےکاپسےسسگرےبجاںوہںےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسوک(افراؿےکاسھتاکیوعرتوک)داھکی
وت فہ زیتی ےکاسھت ےنلچ ےگل۔آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامای اینپ اچؽ )ول ہی ہیفص تنب یح ےہ(وج ریمی ویبی ےہ وکیئ ریغ
وعرت ںیہن) ہی نس رک دفونں ےن اہک احبسؿ اہلل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس (ینعی امہرے دؽ ںیم آپ یک ةسن رہسگ ااسی
ایخؽںیہناتکس)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیہناطیشؿااسنؿیکروگںںیموخؿیکرطحدفڑاتےہاسےئلےھجموخػ
وہاہکابمدااہمترےدولںںیمفہوکیئابت(ایہیاہکوکیئربیابت)ہنڈاؽدے۔
رافی  :ادمحنبدمحمنبوبشہی،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہییلعنبنیصح،اؾاوملنینمرضحتہیفص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ

فکتعموحاجئرضفرہیےسرفاتغےکےئلرھگںیماجاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 699

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌي بٓ ٩ارض ،ابوی٤ا ،٪طٌیب ،زہزی

اَ ٨ِ ٔ ً ٪س
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
ض َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟمَي ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی بّٔ ٔ ِس َ٨ازٔظ ٔب ٔ َض َذا َٗاَِ ٟت َحًَّي إٔذَا ک َ َ
اب أ ُ َِّ ٦س٣َ ٍَ ٤ََ ٠زَّ بٔض ٔ َ٤ا َر ُج ََل َٔ ٪و َس َ
ا٨َ ٌِ ٣َ ٚا ُظ
اب ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َّأ ٟذی ً ٔ َِ ٨س بَ ٔ
بَ ٔ
دمحمنبییحینبافرس،اوبامیؿ،بیعش،زرہیےسیھبایسرطحرمفیےہ۔اسںیمہیےہہکدفصخشآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکاپسےسسگرےوا ہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدجسمےکاسدرفازہےکاپسےھتوجاؾہملسےکدرفازےےسلصتمےہ۔

اسےکدعبابیقدحثیایبؿایک۔
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،اوبامیؿ،بیعش،زرہی
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فکتعمےکےئلرمضیےکایعدت
ابب  :رفزفںاکایبؿ
فکتعمےکےئلرمضیےکایعدت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 700

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س٣ ،ح٤س بً ٩یسيً ،بساٟشَل ٦ب ٩رحبٟ ،یث ب ٩ابی س٠یً ،٥بساٟزح ٩٤بٗ ٩اس ،٥حرضت ًائظہ

رح ٕب أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس َّ
اِ ٠ٟی ُث بِ ُ ٩أَبٔی ُسَِ ٠ی ٕ٥
اٟش ََل ٔ ٦بِ ُِ َ ٩
یف َوص َُو
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُُّ ٤ز بٔا ِ٤َ ٟز ٔ ٔ
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َٗا َ ٢اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َٗاَِ ٟت ک َ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ٌُو ُز ا ِ٤َ ٟز ٔ َیف
ٕٔ ٓ ََی ُُّ ٤ز َ٤َ ٛا ص َُو َو ََل ی ٌَُ ِّز ُد َی ِشأ َ ُُ ٨ِ ًَ ٢ط َو َٗا َ ٢ابِ َُٔ ً ٩یسي َٗاَِ ٟت إ ٔ ِ ٪ک َ َ
َُ ٌِ ٣تْ ٜ
ٕٔ
َوص َُو َُ ٌِ ٣تْ ٜ
دبعاہللنبدمحم،دمحمنبیسیع،،دبعاالسلؾنبرحب،ثیلنبایبمیلس،دبعارلنمحنباقمس،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللرمضی ےکاپسےس افرآپاحتلااکتعػ ںیموہےت وتسگراجےتسجرطحہک وہےتافراساک احؽوپےتھچ(رگم رےتکںیہن
ےھت)انبٰیسیعیکرفاتیںیمےہ۔ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساحتلااکتعػںیمامیبریکزماجرپیسرکےت۔

رافی  :دبعاہللنبدمحم،دمحمنبیسیع،دبعاالسلؾنبرحب،ثیلنبایبمیلس،دبعارلنمحنباقمس،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
فکتعمےکےئلرمضیےکایعدت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 701

راوی  :وہب ب ٩ب٘یہ ،خاٟسً ،بساٟزح ،٩٤اب ٩اسح ،ٙزہزی ،رعوہ ،حرضت ًائظہ

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت
َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی ٍَ أَ ِخب َ َرَ٧ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ی ٌِىٔي ابِ َ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙاٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
ُخ َد َ ٔ ٟحا َج ٍٕ إ ٔ ََّل ٤َ ٔ ٟا ََل ب ُ َّس
اٟش ًََّ ٍُ ٨ل َی ا َِ ٌِ ٤ُ ٟت ٕٔٔ ٜأَ ََِ ٪ل َی ٌُو َز َ٣ز ٔ ّ
اَش َصا َو ََل یَ ِ ُ
ُّ
یـا َو ََل َی ِظ َض َس َج ََ ٨از ّة َو ََل یَ ََّ ٤ص ا َِ ٣زأَ ّة َو ََل یُ َب ٔ َ

اٟش ٍَُّ ٨
اٖ إ ٔ ََّل بٔ َؼ ِوَ ٕ ٦و ََل ا ًِتَٔ َ َ
ُٔ ٨ِ ٣ط َو ََل ا ًِتَٔ َ َ
اٖ إ ٔ ََّل ِٔی َِ ٣شحٔ ٕس َجا َٔٗ ٍٕ ٣ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َُيِرُ ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َََ ٩ٔ ٤ل َی ُ٘و ُٔ ٓ ٢یطٔ َٗاَِ ٟت ُّ

َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َج ٌَ َ٠طُ َٗ ِو ًََ ٢ائٔظَ ٍَ

فبہنبہیقب،اخدل،دبعارلنمح،انبااحسؼ،زرہی ،رعفہ،رضحتاعہشئ ےسرفاتی ےہہک تن ہیےہفکتعمہن یسکرمضییک
ایعدت ےک ےئل اجےئ افر ہن امنز انجزہ ےکفاےطس (دجسم ےس ابرہ) اجےئ افر ہن وعرت وک(وہشت ےکاسھت) وھچےئ افر ہن اس ےک
اسھت ابمرشت رکے افر ہن یسک رضفرت ےک ےئل ابرہ ےلکن وساےئ ااسنین رضفرت ےک ےئل (اضقء احتج فریغہ ےک ےئل) افر
ااکتعػ درتس ںیہن رگم رفزہ ےکاسھت۔ افر ااکتعػدرتس ںیہن رگم دجسم ںیم اوبداؤد ےن اہک ہک دبعارلنمح نب ااحسؼ ےک العفہ
وکیئیھباساکاقلئںیہنہکہی تنےہ۔د رگرضحاتاسوکرضحتاعہشئاکاانپوقؽرقاردےتیںیہ۔
رافی  :فبہنبہیقب،اخدل،دبعارلنمح،انباقحس،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
فکتعمےکےئلرمضیےکایعدت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 702

راوی  :اح٤س ب ٩ابزاہی ،٥ابوزاؤزً ،بساہلل ب ٩بسی٤ً ،١زو ب ٩زی٨ار ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ب ُ َسیِ ٕ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ١زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز َرض َٔي اہللُ
ٕٔ
ٕٔ ِٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٍٔ َِ ٟی َ ٍّ ٠أَ ِو یَ ِو ّ٣ا ً ٔ َِ ٨س ا ِل ََ ٌِ ٜب ٍٔ ٓ ََشأ َ َ ٢أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ا ًِ َتِ ٜ
ًَ ُِ ٨ط َج ٌَ ََِ ٠ًَ ١یطٔ أَ َِ ٪ی ٌِ َتَ ٜ

َو ُػ ِ٥
ادمحنباربامیہ،اوبداؤد،دبعاہللنبدبلی،رمعفنبدانیر،رضحتدبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہک(فادلزبروگار)رضحترمعےن
زامہناج تیلہںیمہیذنرامینیھتہکںیمہبعکےکاپساکیےکاپساکیدؿ(ایاکیرات)اکااکتعػرکفں(االسؾالےنےکدعب)
اںوہںےناسےکقلعتموضحرےسدرایتفایکوتآپےنرفامایااکتعػرکافررفزہرھک۔
رافی  :ادمحنباربامیہ،اوبداؤد،دبعاہللنبدبلی،رمعفنبدانیر،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںاکایبؿ
فکتعمےکےئلرمضیےکایعدت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 703

راوی ً :بساہلل ب٤ً ٩ز ب٣ ٩ح٤س ب ٩ابا ٪ب ٩ػاٟح ،حرضت ًبساہلل ب ٩بسی١

َقش ُّٔي َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َی ٌِىٔي ا َِ٘ ٨ِ ٌَ ٟز ٔ َّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَبَ َ
ا ٪بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ا َِ ُ ٟ
اض َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َص َذا َیا ًَ ِب َس اہللٔ َٗا ََ ٢س ِي ُي صَ َواز َٔ ٪أَ ًِ َت َ٘ ُض ِ ٥أ ٨َّ ٟي ُّي
ٕٔ إٔذِ َٛب َّ َر اُ ٨َّ ٟ
ب ُ َسیِ ٕ ١بّٔ ٔ ِس َ٨ازٔظ ِٔ َ ٧ح َو ُظ َٗا ََٓ ٢ب َ ِی َ٤َ ٨ا ص َُو َُ ٌِ ٣تْ ٜ
َِ ا َِ ٟحارٔ َی ٍُ َٓأ َ ِر َسََ ٠ضا َُ ٌَ ٣ض ِ٥
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢وتَٔ ٠

دبعاہللنبرمعنبدمحمنباابؿنباصحل،رضحت دبعاہللنبدبلیےسیھبدحثیابالیکرطحرفاتیوقنمؽےہاسںیمہیااضہف
ےہ ہک رضحت رمع ااکتعػ ںیم ےھت۔ اکیکی ولوگں ےن رعنہ ریبکت دنلب ایک۔ اںوہں ےن دبعاہلل ےس وپاھچ ایک اعمہلم ےہ؟ رضحت
دبعاہللےناہکروسؽاہلل ےن ہلیبقوہازؿےکدیقویںوکراہ رکےناک مکحرفامایےہ۔رضحترمعےناہک اس ابدنیوک (یھبراہ رکدف وج
اؿےکاپسےہ)سپاسابدنیوکیھبہیقبدیقویںےکاسھتجیھبدایایگ۔
رافی  :دبعاہللنبرمعنبدمحمنباابؿنباصحل،رضحتدبعاہللنبدبلی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احتسمہضااکتعػرکیتکسےہ
ابب  :رفزفںاکایبؿ
احتسمہضااکتعػرکیتکسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 704

راوی ٣ :ح٤س بً ٩یسيٗ ،تیبہ ،یزیس خاٟسً ،رک٣ہ ،حرضت ًائظہ

ٔرک ًََ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ائٔظَ ٍَ َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي َو ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِٔ ِ ً ٩
َفبَّ َ٤ا َو َؿ ٌِ َ٨ا َّ
اٟل ِش َت
ا ًِ َت ََِ ٜٔت َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٣زأَ ْة ٔ ٩ِ ٣أَ ِز َوا ٔجطٔ َََٓاِ َ ٧ت َت َزی ُّ
اٟؼ ِ َ
ْف َة َوا ُِ ٟح َِ ٤ز َة َ ُ
َت ِح َت َضا َوه ٔ َی ُت َؼل يی
دمحم نبیسیع ،ہبیتق ،سیدی اخدل ،رکعہم ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہللیک ازفاج ںیم ےس اکی وعرت ےن آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےکاسھتااکتعػایکسپ فہزردی افررسیخدںیتھکی افریھبکیھبکمہ (دجسم یکولتثی ےساچبےن ےکےئل) اؿےک
ےچینتشطرھکدےتیاساحؽںیمہکفہامنززپیتھوہیتںیھت
رافی  :دمحمنبیسیع،ہبیتق،سیدیاخدل،رکعہم،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکبااہجلد
رجہتاکایبؿ
ابب  :اتکبااہجلد
رجہتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 705

راوی ٣ :ؤ ١٣بٓ ٩ـ ،١ابووٟیس ،اب٣ ٩ش ،٥٠اوزاعی ،زہزیً ،لاء ب ٩یزیس ،حرضت ابوسٌیس خسری

یس ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس
 ١بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ ١ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َی ٌِىٔي ابِ َِ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ؤ َُّ ٣
ََ ٔ٩ِ ٣
َ إ ٔ ََّ ٪طأ ِ َ ٪ا ِٟض ٔ ِح َزة ٔ َطسٔی ْس ٓ ََض َِ ٟ ١
رعاب ٔ ًّیا َسأ َ َ ٢أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِٟض ٔ ِح َزة ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ویِ َح َ
ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ َّ ٪أَ ِ
َ
ٔ
َ َط ِیئّا
إٔب ٔ َٕٗ ١ا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َََ ٓ ٢ض ِ ١تُ َؤ ِّزی َػ َس َٗ َت َضا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢ا ًِ ََ ٩ِ ٣ٔ ١ِ ٤و َرا ٔ
ئ ا ِٟب ٔ َحارٔ َّٓ ٔ َّ ٪اہللَ َ ٩ِ ٟیَت َر َک َٔ ٔ ٠٤َ ًَ ٩ِ ٣
ؤملمنبلضف،اوبفدیل،انبملسم،افزایع،زرہی،اطعءنبسیدی،رضحتاوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکاکیارعایبےنروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےس رجہت ےک قلعتمدرایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامای اہےئ رجہت وت ڑبی لکشم زیچ

ےہ۔ایکریتےاپس(دقبراصنب)افٹنںیہ؟اسےناہکاہںآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوتاؿیکزوکةادارکاتےہ؟اس
ےناہکاہںآپیلصاہللہیلع فآہلفملس ےنرفامایدنمسرفں ےکاپریھبہیلمعاجریرھک۔(اہجں ںیہکیھبوہ اےنپرفاضئوپرے
رکاترہ)اہللاعتیلریتےلمعاکوثابمکںیہنرکےاگ۔
رافی  :ؤملمنبلضف،اوبفدیل،انبملسم،افزایع،زرہی،اطعءنبسیدی،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ
رجہتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 706

راوی ً :ث٤ا ٪ابوبرک ،ابی طیبہَ ،شیَ٘٣ ،سا ٦بَ ٩شیح ،حرضت َشیح

َشیِ ٕح ًَ ِ ٩أَب ٔیطٔ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ًَائٔظَ ٍَ َرض َٔي اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِرکٕ َوًُ ِث َ٤ا ُ ٪ابِ َ٨ا أَبٔی َط ِی َب ٍَ َٗاَلَ َح َّسثَ َ٨ا َ ٔ
َش ْ
یَ ًَ ِ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسأ ٦بِ َٔ ُ ٩
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِب ُسو إلٔ َی َص ٔذظ ٔاِّ ٟت ََل َٔ َوإُٔ َّ ٧ط أَ َرا َز ا َِ ٟب َسا َو َة ََّ ٣ز ّة َٓأ َ ِر َس َ ١إلٔ َ َّی
ًَ َِ ٨ضا ًَ ِ ٩ا َِ ٟب َسا َوة ٔ َٓ َ٘اَِ ٟت ک َ َ
َ٧ا َٗ ٍّ َُّ َ ٣
َح َ ٩ِ ٣ٔ ٍّ ٣إٔب ٔ ٔ ١اٟؼَّ َس َٗ ٍٔ َٓ َ٘ا َ ٢لٔی َیا ًَائٔظَ ٍُ ِار ُِٓٔی َّٓ ٔ َّ ٪اِّ ٟزٓ ََِ ٥َِ ٟ ٙیِٔ ٩ِ ُٜی َط ِی ٕئ َٗ ُّم إ ٔ ََّل َزاَ٧طُ َو ََل ُ ٧ز ٔ ََ َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ َٗ ُّم إ ٔ ََّل

َطاَ٧طُ
امثعؿاوبرکب،ایب ہبیش،رشکی،دقماؾ نبرشبا،رضحت رشباےسرفاتیےہہک ںیم ےنرضحت اعہشئ ےسدبافہ (لگنجاجےن)
ےکقلعتمدرایتفایک۔وتاںوہںےناہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساہپڑفںیک رطػلگنجںیماجےتےھت۔(ینعیاپینےک
اؿ اہبں یکرطػ وج اہپڑفں ےس ےچین یک رطػ آےت ںیہ) اکی رمہبت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن لگنج اجےن اک ارادہ رفامای وت
ریمےفاےطسدصہقےکافوٹنںںیمےساکیافینٹنسجرپوساریںیہنوہیتکسیھتیجیھبافررفامایاےاعہشئاسےکاسھترنیماک
اعمہلمرکان۔بجیسکےئشںیمرنیموہیتےہوتفہدمعہوہیتےہافربجاسےسرنیملکناجیتےہوتفہبیعداروہاجیتےہ۔
رافی  :امثعؿاوبرکب،ایبہبیش،رشکی،دقماؾنبرشبا،رضحترشبا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکابرجہتاکہلسلسعطقنموہایگ
ابب  :اہجداکایبؿ
ایکابرجہتاکہلسلسعطقنموہایگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 707

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩وسيً ،یسي ،رحیزً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابی ًوٖ ،حرضت ٌ٣اویہ

اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِو ٕ
ٖ ًَ ِ ٩أَبٔی صٔ ِٕ ٨س ًَ ِ٩
وسي اٟزَّاز ُّٔی أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسي ًَ ِٔ َ ٩
رحیز ٔبِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
ٌَُ ٣او ٔ َی ٍَ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ََُ ٢ل َت ِٔ َ٘ ٨ل ٍُ ا ِٟض ٔ ِح َزةُ َحًَّي َت ِٔ َ٘ ٨ل ٍَ اَّ ٟت ِوبَ ٍُ َوَلَ َت ِٔ َ٘ ٨ل ٍُ اَّ ٟت ِوبَ ٍُ
َحًَّي َت ِلَّ ٍَ ُ٠
اٟظ ُِ ٤ص ِِٔ ٣َ ٩ِ ٣زٔب ٔ َضا
اربامیہ نب ومیس ،یسیع ،رحسی ،دبعارلنمح نب ایب وعػ ،رضحت اعمفہی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسرفامےتےھترجہ تاکہلسلسعطقنمںیہنوہاگ۔بجکتوتہباکدرفازہدنب ںیہنوہاجاتافروتہباکدرفازہ دنبںیہنوہاگ بج
کتوسرج(اجبےئرشمؼےک)رغمبےسہنےلکن(ینعیایقتمکت)
رافی  :اربامیہنبومیس،یسیع،رحسی،دبعارلنمحنبایبوعػ،رضحتاعمفہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
ایکابرجہتاکہلسلسعطقنموہایگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 708

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیز٨٣ ،ؼور٣ ،حاہس ،كاؤض ،حرضت ابً ٩باض

ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
َّ
ْفوا
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َ ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ َٓ ِتحٔ َََ ٍَ ٜ٣ل صٔ ِح َز َة َو َل ٔٔ ٩ِ ٜج َضا ْز َوَّ ٔ ٧ی ٍْ َوإٔذَا ِ
ْفتُ َِٓ ٥ا ِن ٔ ُ
است ُ ِِ ٔ ٨
امثعؿنبایب ہبیش ،رجری ،وصنمر،اجمدہ،اطؤس،رضحتانب ابعسےسرفاتیےہہکحتف ہکمےکدؿآپ یلصاہللہیلع فآہلفملس ےن
رفامایابرجہتںیہنےہہکلباہجدےہافرتیناکوثابابیقےہذہلابجمتوکمکحاہجدوہوتاسےکےئلولکن۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،اجمدہ،اطؤس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
ایکابرجہتاکہلسلسعطقنموہایگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 709

راوی ٣ :شسز ،یحٌي  ،اسٌ٤ی ،١اب ٩ابی خاٟس ،حرضت ًا٣ز

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا ًَا ْٔ ٣ز َٗا َ ٢أَتَی َر ُج ِْ ًَ ١ب َس اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َوً ٔ َِ ٨س ُظ ا ِِ َ٘ ٟو َُ ٦حًَّي

َجََ ٠ص ً ٔ َِ ٨س ُظ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِخب ٔ ِرنٔی بٔظَ ِی ٕئ َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

وَ ٔ ٟ ٩ِ ٣ٔ ٪شأ٧طٔ َو َی ٔسظ ٔ َوا َِ ٤ُ ٟضا ٔجزُ َ ٩ِ ٣صَ َح َز َ٣ا َ َ ٧هی اہللُ ًَ ُِ ٨ط
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٩ِ ٣َ ٥ُ ٔ ٠س ٥َ ٔ ٠ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠

دسمد،ییحی،اامسلیع،انبایباخدل،رضحتاعرمےسرفاتیےہہکاکیصخشدبعاہللنبرمعفنباعصےکاپسآایاسفتقتہب
ےسولگاؿےکاپسےھٹیبوہےئےھتفہیھبھٹیبایگافراہکوجمتےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےہاسںیمےسےھجم
یھبھچکانس۔دبعاہللےناہکہکںیمےنانسہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھت۔(اچس)املسمؿفہےہسج ےکاہھتافر
زابؿےسدفرسےاملسمؿوفحمظرںیہافراہمرجفہےہوجاؿامتؾزیچفںوکوھچڑدےوجاہللےنونممعرقاردیںیہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،الیعمس،انبایباخدل،رضحتاعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کلماشؾںیمااقتماایتخررکےنیکتلیضف
ابب  :اہجداکایبؿ
کلماشؾںیمااقتماایتخررکےنیکتلیضف

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 710

راوی ً :بیساہلل ب٤ً ٩زٌ٣ ،اذ ب ٩ہظاٗ ،٦تازہ ،طہز ب ٩حوطب ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔي أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٩ط ِضز ٔبِ َٔ ٩ح ِو َطبٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ٢
ق أَ ِٟزَ ُُ ٣ض َِ ٣ُ ٥ضا َج َز إٔبِ َزاص َٔی٥
ار أَصِ ٔ ١اْلِ َ ِر ٔ
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ٢س َتُٜو ُ ٪صٔ ِح َز ْة َب ٌِ َس صٔ ِح َزة ٕ َٓد ٔ َی ُ

َویَ ِب َِی ِٔی اْلِ َ ِر ٔ
َق َزة ٔ َوا َِ ٟد َ٨ازٔیز ٔ
ْشص ُِ ٥اُ ٨َّ ٟ
َشا ُر أَصَِ ٔ ٠ضا َت ُِ ٔٔ ٠و ُض ِ ٥أَ ِر ُؿوص َُِ ٥ت ِ٘ َذ ُرص َُِ ٥نٔ ُِص اہللٔ َو َت ِح ُ ُ
قَٔ
ار َ ٍَ ٣ا َِ ٔ ٟ

دیبعاہللنبرمع،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،رہشنبوحبش،رضحتدبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل

فملسوکہیرفامےتوہےئانسےہیرقنبیرجہتےکدعباکیرجہتافروہیگسپاسفتقداینےکرتہبنیولگرضحتاربامیہہیلع
االسلؾیکاجےئ رجہتوک(اشؾوک)اایتخررکںیےگ۔افرداینےکدبرتنیولگابیق رہاجںیئےگوجدردبریک ںیرکںی اھکےترھپںی
ےگ۔اہللاعتیلاؿوکاندنسپرفامےئاگافرآگاؿیزنریفںافردنبرفںےکاسھتعمجرکےیگ۔
رافی  :دیبعاہللنبرمع،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،رہشنبوحبش،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
کلماشؾںیمااقتماایتخررکےنیکتلیضف

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 711

راوی  :حیوة بَ ٩شیح ،ب٘یہ ،بحير ،خاٟس ابٌ٣ ٩سا ،٪اب ٩ابی ٗتی٠ہ ،اب ٩حواٟہ

ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔی ُٗت َِی َ ٩ِ ًَ ٍَ ٠ابِ ٔ٩
رضم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ٍُ َح َّسثَىٔي بَ ٔحي ْر ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس َی ٌِىٔي ابِ ََ ٌِ ٣َ ٩س َ
َح َّسثَ َ٨ا َح ِی َوةُ بِ َُ ُ ٩
َشیِ ٕح ا َِ ٟح ِ َ
َح َوا ََٗ ٍَ ٟا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س َی ٔؼيرُ اْلِ َ ِ٣زُ إلٔ َی أَ َِ ٪تُٜوُ ٧وا ُجُ٨و ّزا َُ ٣ح ََّ ٨س ّة ُج ِْ ٨س ب ٔ َّ
اٟظاَ ٔ ٦و ُج ِْ ٨س

َ ب ٔ َّ
اٟظاَ َّ ٧َّٔٓ ٔ ٦ضا خٔي َرةُ اہللٔ ٔ٩ِ ٣
َ َٓ َ٘ا ََِ ٠ًَ ٢ی َ
َخ لٔی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ِ ٪أَ ِز َر ُِ ٛت ذََ ٔ ٟ
بٔا َِ ٟی ََ ٩ٔ ٤و ُج ِْ ٨س ب ٔا َِٔ ٌٟزا َٔٗ ٚا َ ٢ابِ َُ ٩ح َوا َِ ٔ ٍَ ٟ
أَ ِر ٔؿطٔ َی ِح َت ٔيي إَِٔ ٟی َضا خٔي َر َت ُط َٔٔ ً ٩ِ ٣بازٔظ ٔ َٓأ َ َّ٣ا إ ٔ ِ ٪أَبَ ِیت َُِِ ٠ٌََ ٓ ٥ی ٥ِ ُٜب ٔ َیَ ٥ِ ُٜٔ٨٤وا ِس ُ٘وا ُٔ ُُ ٩ِ ٣سرٔ ُ ٪َّ ٔ َّٓ ٥ِ ٛاہللَ َت َوک َّ َ ١لٔی ب ٔ َّ
اٟظأ ٦
َ

َوأَ ِصٔ٠طٔ

ویحۃنبرشبا،ہیقب،ریحب،اخدلانبدعماؿ،انبایبہلیتق،انبوحاہلےسرفاتیےہہکروسؽاہللےنرفاماییرقنبیااسیفتقآےئ
اگ بج اہمترے رکشل دجا دجا وہ اجںیئ اکی رکشل اشؾ ںیم وہاگ وت اکی نمی ںیم وت اکی رعاؼ ںیم۔ انب وحاہل ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن
رعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسارگںیماس فتقوکاپؤںوتںیمسکرکشل ںیماجؤں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
رفامای کلم اشؾ وک اایتخر رکان ویکہکن کلم اشؾ اہلل یک زنیم ںیم رتہبنی کلم ےہ۔ اہلل اعتیل اس کلم ںیم اےنپ رتہبنی دنبفں وک عمج
رفامےئاگ۔ارگہیوظنمرہنوہ وترھپ نمیوکاایتخر رکان افر اےنپوحوضںےساپینالپےئ رانہ۔اہللاعتیل ےنریمیفہج ےس کلماشؾ یک
افرالہاشؾیکافکتلیکےہ۔
رافی  :ویحۃنبرشبا،ہیقب،ریحب،اخدلانبدعماؿ،انبایبہلیتق،انبوحاہل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہجدہشیمہرےہاگ
ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدہشیمہرےہاگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 712

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤ازٗ ،تازہَّ٣ ،طٖ ،حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼين

َّط ٕ
ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼي ِ ٕن َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
ٖ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َّ
آَخص ُِ ٥ا ِٔ ٤َ ٟشیحَ
وًَ ٪ل َی ا َِ ٟح ِّ ٙهَ اصٔز ٔ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َتزَا ُ ٢كَائ ٔ َٔ ٍْ ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ي ُی َ٘اتَٔ ُ٠
یًَ ٩ل َی ََ٧ ٩ِ ٣ا َوأَص َُِ ٥حًي یُ َ٘ات ٔ َُ ٔ ١
َّ
اٟس َّجا َ٢
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،اتقدہ ،رطمػ ،رضحت رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمی
اتمںیمےساکیرگفہہشیمہااسیرےہاگوجقحیکاخرطڑلاترےہاگ۔اہیںکترخںیماکیرگفہداجؽےساتقؽرکےاگ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اتقدہ،رطمػ،رضحترمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہجداکوثاب
ابب  :اہجداکایبؿ
اہجداکوثاب

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 713

راوی  :ابو وٟیس ،س٠مَي ٪بٛ ٩ثيرً ،لاء ب ٩یزیس ،حرضت ابوسٌیس

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َّ
یس ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُٛ ٩ثٔير ٕ َح َّسثَ َ٨ا اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩یز ٔ َ

 ١إ ٔ َی٤اّ٧ا َٗا ََ ٢ر ُج ْ ١یُ َحاصٔ ُس ِٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ ب ٔ َٔ ِٔ ٨شطٔ َو َ٣أٟطٔ َو َر ُج َْ ١ی ٌِبُ ُس اہللَ ِٔی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ ُسئ ٔ َ ١أَ ُّی ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن أَ ُِ ٤َ ٛ
ٔط ٌِبٕ ِّٔ ٩ِ ٣
اض َ َّ
َش ُظ
اٟظ ٌَ ٔ
اب َٗ ِس ُٛف َٔی اُ ٨َّ ٟ
اوبفدیل،امیلسؿنب،ریث،اطعءنبسیدی،رضحتاوبدیعسےسرفاتیےہہکاکیرمہبتروسؽاہللےسدرایتفایکایگہکسکومنم

اکاامیؿاکلمےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسصخشاکوجراہدخاںیماےنپاجؿفامؽےساہجدرکاتےہافراسصخشاکوج
اہپڑیکیسکاھگیٹںیماجرکاہللیکابعدترکاتےہافریسکوکفیلکتںیہناچنہپات۔
رافی  :اوبفدیل،امیلسؿنب،ریث،اطعءنبسیدی،رضحتاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایستحیکاممتعن
ابب  :اہجداکایبؿ
ایستحیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 714

راوی ٣ :ح٤س بً ٩ث٤ا ،٪ہیث ٥ب ٩ح٤یسًَ ،لء ب ٩حارث ،حرضت ابواسا٣ہ

ا ٪اٟتَُّ٨وخ ُّٔی أَبُو ا َِ ٟح َ٤اصٔز ٔ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟض ِی َث ُ ٥بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ِخب َ َرنٔی ا ََِ ٌَ ٟل ُئ بِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی أ ُ َ٣ا َ ٍَ ٣أَ ََّ ٪ر ُج َّل َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ائ ِ َذ ِ ٪لٔی ِٔی ِّ
اٟش َیا َح ٍٔ َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪س َٔیا َح ٍَ

أ ُ ًَّٔ٣ي ا ِٟح ٔ َضازُ ِٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َت ٌَال َی

دمحم نب امثعؿ ،مثیہ نب دیمح ،العء نب احرث ،رضحت اوبااسہم ےس رفاتی ےہ اکی صخش ےن اہک ای روسؽ اہلل ےھجم ریسف ایستح یک
ااجزترمتمحرفامےیئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایریمیاتمیکایستحراہدخاںیماہجدرکانےہ۔
رافی  :دمحمنبامثعؿ،مثیہنبدیمح،العءنباحرث،رضحتاوبااسہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہجدےسافرغوہرکولانٹافراساکوثاب
ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدےسافرغوہرکولانٹافراساکوثاب

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 715

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ؼفیً ،لی بً ٩یاغٟ ،یث ب ٩سٌس ،حیوہ ،اب ٩طفیً ،بساہلل ،اب٤ً ٩ز حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو

غ ًَ َِّ ٩
اِ ٠ٟیثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا َح ِی َوةُ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩طفَ ٕٓی ًَ ُِ ٩طفَ ِّی بِ ٔ٣َ ٩ات ٍٕٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟؼفَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ًَُ ٩یَّا ٕ

ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ص َُو ابِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ َٛ ٍْ ٠َ ِٔ َٗ ٢زِ َوة ٕ
دمحم نب یفصم ،یلع نبایعش ،ثیل نب دعس ،ویحہ ،انب یفش ،دبع اہلل ،انبرمع رضحت دبعاہلل نبرمعف ےس رمفی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہجدےسفایسپاہجدیہیکرطحےہ۔
رافی  :دمحمنبیفصم،یلعنبایعش،ثیلنبدعس،ویحہ،انبیفش،دبعاہلل،انبرمعرضحتدبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفویمںےسگنجہبةسندفرسیوقومںےکالضفےہ
ابب  :اہجداکایبؿ
رفویمںےسگنجہبةسندفرسیوقومںےکالضفےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 716

راوی ً :بساٟزح ،٩٤ب ٩سَل ،٦ححاد ب٤ٌ٣ ٩زَ ،فد بٓ ٩ـاٟہً ،بساٟدبير ب ٩ثابت بٗ ٩یص ،حرضت ٗیص ب ٩ط٤اض

َّ
َ
َ
َف ٔد بِ ََٔ ٓ ٩ـا َِ ًَ ٩ِ ًَ ٍَ ٟب ٔس ا َِ ٟدبٔير ٔبِ ٔ ٩ثَابٔتٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٔص بِ ٔ٩
َح َّسث َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩سَلَ ٕ ٦ح َّسث َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ َ ٩
ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َٗا ََ ٢جائ َ ِت ا َِ ٣زأَ ْة إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ی َ٘ا ََُ ٟ ٢ضا أ ُ َُّ ٦خ ََّلز ٕ َوه ٔ َی َُ ٨ِ ٣ت٘ ٔ َب ٍْ َت ِشأ َ ُ٩ِ ًَ ٢
َط َّ٤ا ٕ

اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٥َ ٠جئِتٔ َت ِشأَٟٔي َن ًَ ِ ٩ابَِ َٔ ٔ ٨وأَِ٧تٔ َُ ٨ِ ٣ت٘ ٔ َب ٍْ
ُوَ٘ َٓ ٢ا َََ ٟ ٢ضا بَ ٌِ ُف أَ ِػ َح ٔ
ابَِ ٔ ٨ضا َوص َُو َِ٘ ٣ت ْ
َاک یَا
یسیِ َٔٗ ٩اَِ ٟت َو ٥َ ٔ ٟذ َ
َٓ َ٘اَِ ٟت إ ٔ ِ ٪أ ُ ِر َزأَ ابِىٔي َٓ ٩َِ ٠أ ُ ِر َزأَ َح َیائٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ابُِ َٟ َٔ ُ٨ط أَ ِجزُ َطض ٔ َ
اب
 ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َْٔ ٢لَُ َّ ٧ط َٗ َت َ٠طُ أَصِ ُ

دبعارلنمح نبالسؾ ،اجحج نبرمعم ،رفج نب اضفہل ،دبعاریبخل نب اثتب نب سیق ،رضحت سیق نبامشس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس یک دختم ںیم اکی وعرت احرض وہیئ اس اک انؾ الخد اھت افر اس ےک رہچے رپ اقنب زپی وہیئ یھت۔ ہی
وعرتاےنپےٹیبےکابرےںیمدرایتفرکریہیھتوجگنجںیمدیہشوہایگاھت۔ااحصبروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمےسیسک
ےن اس ےس اہک ہک وت اےنپ ےٹیب وک ڈوھڈن ریہ ےہ افر اس احؽ ںیم رس افر رہچہ ڈاکھ وہا ےہ (ینعی وپریرطح اےنپ وحاس ںیم ےہ افر
ااکحؾ رشتعی یک اپدنبی ربرقار ےہ) فہ وبیل ارگ ریما اٹیب یھب اجات راہ بت یھب اینپ ایحء ںیہن اجےن دفں یگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناسوعرتےسرفامایریتےںوٹیںوکدفدیہشفںےکرباربوثابےلم اگ۔اسےنوپاھچاےاہللےکروسؽفہویکں؟آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایویکہکناسوکالہاتکبےنلتقایکےہ۔

رافی  :دبعارلنمح،نبالسؾ،اجحجنبرمعم،رفجنباضفہل،دبعاریبخلنباثتبنبسیق،رضحتسیقنبامشس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہجدےکےئلدنمسراکرفس
ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدےکےئلدنمسراکرفس

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 717

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،اسٌ٤ی ،١ب ٩زُکیاَّ٣ ،طٖ ،بْش ابی ًبساہلل ،بظير ب٣ ٩ش ،٥٠حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو

َّط ٕ
ْش أَبٔی ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ َِ ٩ب ٔظير ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩شِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠ب ٔس
ٖ ًَ ِ ٩بٔ ِ ٕ
ُکیَّا ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
 ١بِ َُ ٩ز َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح إ ٔ ََّل َح ٌّاد أَ ِو َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز أَ ِو َُازٕ ِٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َّٓ ٔ ََّ ٪ت ِح َت
اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َی ِز َُ ٛب ا َِ ٟب ِ َ

َحا
ا َِ ٟب ِ ٔ
َح ّ َ ٧ارا َو َت ِح َت ا٨َّ ٟارٔ بَ ِ ّ

دیعس نب وصنمر ،اامسلیع ،نب زرکای ،رطمػ ،رشب ایب دبع اہلل ،ریشب نب ملسم ،رضحت دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےنرفامایجحرمعے افراہجد ےکوسا(یسک افر رغضےس) دنمسر اک رفس تمرکف ویکہکن دنمسر ےک ےچینآگ
ےہافرآگےکےچیندنمسرےہ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،الیعمس،نبزرکای،رطمػ،رشبایبدبعاہلل،ریشبنبملسم،رضحتدبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدےکےئلدنمسراکرفس

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 718

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩زاؤز ،ح٤از ،اب ٩زیس ،یحٌي ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب ٩یحٌي  ،اب ٩حبا ،٪حرضت ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

َّا٩ِ ًَ ٪
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩زیِ ٕس ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩حب َ
ا ٪أ ُ ِخ ُت أ ُ ُِّ ٦سَِ ٠ی ٕ ٥أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٨ِ ٔ ً ٢سص ُِ٥
رحا ٕ ٦ب ٔ ُِ ٨ت َٔ ٠ِ ٣ح َ
أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا ََ ٢ح َّسثَ ِتىٔي أ ُ َُّ َ ٦
َح کَا ُِ٠٤ُ ٟو ٔک
َ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َٗ ِو ّ٣ا َٔ ٩ِ ٤َّ ٣ی ِز َُ ٛب هَ ِض َز َص َذا ا َِ ٟب ِ ٔ
َاست َِی َ٘ َى َوص َُو َی ِـ َح ُ
َ َٗاَِ ٟت َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا أَ ِؿ َح ََ ٜ
ٓ ِ

َ
ًَل َی اْلِ َ ٔ َّ
َاست َِی َ٘ َى َوص َُو َی ِـ َح ُ
رسة ٔ َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ا ِز َُ اہللَ أَ َِ ٪ی ِح ٌَ َ٠ىٔي ُٔ ٨ِ ٣ض َِٗ ٥ا َُ ٨ِ ٣ٔ َٔ َّ ٧َّٔٓ ٢ض َِٗ ٥اَِ ٟت ث ُ ََّ َ ٧ ٥اِ ٓ ٦
َ َٓ َ٘ا َِ ٣ٔ ٢ث ََ٘ ٣َ ١ا َٟتٔطٔ َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ا ِز َُ اہللَ أَ َِ ٪ی ِح ٌَ َ٠ىٔي ُٔ ٨ِ ٣ض َِٗ ٥ا َ٢
َٗاَِ ٟت َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا أَ ِؿ َحَ َٜ
َح َٓ َح َََ ٠٤ضا ٌََ ٣طُ َٓ َ٤َّ ٠ا َر َج ٍَ ُ ِّرقبَ ِت ََ ٟضا َب ِِ َٔ ٟ ٍْ ٠تَرِ ََ ٛب َضا
أَِ٧تٔ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ َّؤٟي َن َٗا ََ َٓ ٢تزَ َّو َج َضا ًُ َبا َزةُ بِ ُ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َٓ َِزَا ِٔی ا َِ ٟب ِ ٔ

َْص ًَ ِت َضا َٓاَ ِ ٧س َّٗ ِت ًَُ ُ٘ ُ٨ضا ٓ ََ٤ا َت ِت
ََٓ

امیلسؿنبداؤد،امحد،انبزدی،ییحینبدیعس،دمحمنبییحی،انبةحؿ،رضحتاسننب امکلےسرفاتیےہہکاؾرحاؾےن ھجےس
ایبؿایکاکیرمہبتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساؿےکرھگ(دفرہپںیم)وسےئرھپ ےتسنوہےئدیباروہےئ۔فہ یتہںیہہکںیم
ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ ویکں ےسنہ؟ رفامای ںیم ےن (اینپ اتم ےک) دنچ ولوگں وک داھکی وج اس دنمسر رپ
اس رطح وسار ںیہ سج رطح (اشؿ ف وشتک ےک اسھت) ابداشہ ےتھٹیب ںیہ۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ریمے ےئل داع رفامےیئ ہک اہلل ےھجم یھب اؿ ولوگں ںیم اشلم رک دے۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت اؿ ںیم یھت۔ آپ
یلص اہلل ہیلعفآہلفملس رھپ وس ےئگ افر رھپ  ےتسن وہےئ اےھٹ۔ ںیم ےن رھپ وپاھچ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس آپ سک ابت رپ
ےسنہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرھپفیہیلہپفایلابترفامیئ۔ںیمےنرھپرعضایکایروسؽاہللریمےےئلداعرفامےیئہکاہلل
ےھجم یھب اؿ ولوگں ںیم اشلم رفامےئ۔ رفامای وت ےلہپ ولوگں ںیم ےس وہ یکچ۔ رافی ےتہک ہک اس فاہعق ےک دعب اؾ رحاؾ ےن ابعدہ نب
اصتمےساکنحایکافررھپابعدہدنمسریرفسرپاہجدےکےئلرفاہنوہےئوتاےنپاسھتاؾرحاؾوکیھبےلےئگبجاہجدےسفاسپ
آےئوتاؾرحاؾےکےئلاکیرچخالایایگ۔سجرپفہوساروہںیئرھپاسرچخےناؿوکرگا دایسجےساؿیکرگدؿوٹٹیئگافراس
ےساؿیکومتفاعقوہیئگ(ینعیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکنیشپوگیئدرتساثتبوہیئ۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،امحد،انبزدی،ییحینبدیعس،دمحمنبییحی،انبةحؿ،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدےکےئلدنمسراکرفس

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 719

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا ،َٟاسح ٙبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟإ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح ٍَ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَُ َّ ٧ط َسُ ٌَ ٔ٤ط َی ُ٘و ُ ٢ک َ َ
اَ ٪وکَاِ َ ٧ت َت ِح َت ًُ َبا َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ٓ ََس َخ َ١
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ذَ َص َب إلٔ َی ٗ َُبا َئ َی ِس ُخ ُ
رحا ٕ ٦ب ٔ ِ٨تٔ َٔ ٠ِ ٣ح َ
ًَ ١ل َی أ ُ َِّ َ ٦

ا ٚصَ َذا ا َِ ٟحس َ
ًََِ ٠ی َضا َی ِو ّ٣ا َٓأَك ِ ٌَ َِ ٤ت ُط َو َجََ ٠ش ِت َتِٔلٔی َرأِ َس ُط َو َس َ
ٔیث
یبنعق،امکل،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسننبامکلےسرمفیےہہکبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسابقاجےتوت
اؾرحاؾےکاپسیھباجےتفہابعدہنباصتمےکاکنح ںیمںیھتاکیدؿآپیلص اہللہیلعفآہلفملساؿےکاپس ےئگاؾرحاؾ
ےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاھکانالھکایافرھٹیبرکآپےکرسںیماایلگنںریھپےنںیگل۔رھپآےگرافیےنفیہدحثیایبؿ
یک۔
رافی  :یبنعق،امکل،اقحسنبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدےکےئلدنمسراکرفس

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 720

راوی  :یحٌي بٌ٣ ٩ين ،ہظا ،٦اب ٩یوسٕ٤ٌ٣ ،ز ،زیس ب ٩اسً ،٥٠لاء ب ٩یشار ،ا ٦س٠ی ٥کی بہ٩

ئ بِ َٔ ٩ی َشا ٕر ًَ ِ ٩أ ُ ِختٔ أ ُ ُِّ ٦سَِ ٠ی ٕ٥
ٕ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ٌُٔ٣َ ٩ي ٕن َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ ٩یُو ُس َ
َ َٓ َ٘اَِ ٟت یَا
اٟز َِ ٣ی َؼا ٔ
َاست َِی َ٘ َى َوص َُو َی ِـ َح ُ
َاست َِی َ٘ َى َوکَاِ َ ٧ت َت ِِ ٔش ُ
َ ١رأ ِ َس َضا ٓ ِ
ئ َٗاَِ ٟت َ َ ٧ا ٦أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٓ ٥َ ٠
ُّ
َ َٔ ٩ِ ٣رأِسٔي َٗا َََ ٢ل َو َس َ
اٟز َِ ٣ی َؼا ُئ أ ُ ِخ ُت أ ُ ُِّ ٦سَِ ٠ی ٕ٩ِ ٣ٔ ٥
َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َت ِـ َح ُ
اَ ٚص َذا ا َِ ٟدب َ َر َیزٔی ُس َو َی ُِ ُ٘ ٨ؽ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز ُّ
اٟز ََّؿا ًٍَٔ
ییحی نب نیعم ،اشہؾ ،انب ویفس،رمعم ،زدی نب املس ،اطعء نب اسیر ،اؾ میلسیک نہب ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل
فملس وسےئ افر رھپ اجےگ افر فہ اانپ رس دوھ ریہ ںیھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیبار وہےئ  ےتسن وہےئ۔ ںیم ےن وپاھچ ہک ای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےرسرپسنہرےہںیہ؟رفامایںیہن۔اسےکدعبےگرافیےن
مکفشیبیہیافرپفایلدحثیایبؿیک
رافی  :ییحینبنیعم،اشہؾ،انبویفس،رمعم،زدینباملس،اطعءنباسیر،اؾمیلسیکنہب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدےکےئلدنمسراکرفس

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 721

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بَار٣ ،زواً ،٪بساٟوہاب بً ٩بساٟزحی ،٥ا ٦رحا٦

اب بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّح ٔٔی ٥ا َِ ٟح ِوبَز ٔ ُّی ِّ
اٟس َِ ٣ظِ ٔ ُّی ا ٌِِ ٤َ ٟى َي
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَََّا ٕر ا ِِ ٌَ ٟیش ُّٔي َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ

رحا ٩ِ ًَ ٕ ٦أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪أَ ِخبَرََ٧ا ص ََٔل ُ ٢بِ ُِ ٣َ ٩ی ُ٤و ٕ ٪اَّ ٟز ِ٣ل ٔ ِّی ًَ َِ ٩ی ٌِل َی بِ َٔ ٩ط َّساز ٕ ًَ ِ ٩أ ُ َِّ َ ٦
یسیِ ٔ٩
أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ا ِ٤َ ٟائ ٔ ُس ِٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
َح َّأ ٟذی ی ُٔؼیبُ ُط ا ِِ َ٘ ٟی ُئ َُ ٟط أَ ِجزُ َطضٔی ٕس َوا َِِ ٟز ٔ ُُ َٟ ٚط أَ ِجزُ َطض ٔ َ
دمحم نب اکبر ،رمفاؿ ،دبعاولاہب نب دبعارلمیح ،اؾ رحاؾ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج
صخش(جحرمعے ایاہجدےکےئل)دنمسر ںیموساروہاافر رھپاسوکرکچآےئ ایےق وہیئ وتاسوک اکیدیہشاکوثابےلماگ۔افر وج
ڈفباجےئ(افررماجےئ)وتاسوکدفدیہشفںےکرباربوثابےلماگ۔
رافی  :دمحمنباکبر،رمفاؿ،دبعاولاہبنبدبعارلمیح،اؾرحاؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدےکےئلدنمسراکرفس

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 722

راوی ً :بساٟشَل ٦بً ٩تی ،ٙابو٣شہز ،اسٌ٤ی ١بً ٩بساہلل ب ٩س٤اًہ ،حرضت ابواسا٣ہ باہلی

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس َّ
 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩س َ٤ا ًَ ٍَ َح َّسث َ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی
اٟش ََل ٔ ٦بِ ًَُ ٩ت ٕ
ٔیَ ٙح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُِ ٣شضٔز ٕ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّسثَىٔي ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُ ٩حبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َ٣ا َ ٍَ ٣ا َِ ٟباص ٔل ٔ ِّی ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ثَ ََلثَ ٍْ ک ُ ُُّ ٠ض َِ ٥ؿا ًَٔ ٩ْ ٣ل َی
َخ َد َُازٔ ّیا ِٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َٓ ُض َو َؿا ًَٔ ٩ْ ٣ل َی اہللٔ َحًَّي یَ َت َو َّٓا ُظ َٓ ُی ِسخٔ َُ ٠ط ا َِ ٟح َّ ٍَ ٨أَ ِو یَزُ َّز ُظ ب ٔ َ٤ا َ٧ا َ ٩ِ ٣ٔ ٢أَ ِجز ٕ
اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١ر ُج َْ َ ١

َوََُ ٔ ٨یَ ٍٕ ٤و َر ُج َْ ١ر َاح إلٔ َی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ ُض َو َؿا ًَٔ ٩ْ ٣ل َی اہللٔ َحًَّي َی َت َو َّٓا ُظ َٓ ُی ِسخٔ َُ ٠ط ا َِ ٟح َّ ٍَ ٨أَ ِو َیزُ َّز ُظ ب ٔ َ٤ا َ٧ا َ ٩ِ ٣ٔ ٢أَ ِجز ٕ َوََُ ٔ ٨یٍٕ٤
َو َر ُج َْ ١ز َخ َ ١بَ ِی َت ُط بٔ َش ََلُ َٓ ٕ ٦ض َو َؿا ًَٔ ٩ْ ٣ل َی اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ١

دبعاالسلؾ نب قیتع ،اوبرہسم ،اامسلیع نب دبعاہلل نب امسہع ،رضحت اوبااسہم ابیلہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای نیت صخش اےسی ںیہ نج اک اضنم اہلل ےہ۔ اکی فہ صخش وج راہ دخا ںیم اہجد یک رغض ےس الکن سپ اہلل اس اک اضنم
ےہفہاسوکایوتومتدےرکتنجںیمدالخرفامےئاگایتمینغافرارجدےرکاسوکاےنپالہفایعؽںیمولاٹدےاگ۔دفرسافہ
صخش وج (امنز ےک ارادہ ےس ) دجسم یک رطػ الچ سپ اہلل اس اک اضنم ےہ فہ اس وک ای وت ومت دے رک تنج ںیم دالخ رفامےئ اگ ای

ارجفوثابدےرکاےنپرھگولاٹدےاگ۔رسیتےفہصخشوجاےنپرھگںیمالسؾرکےکدالخوہسپاہللاساکاضنمےہ۔
رافی  :دبعاالسلؾنبقیتع،اوبرہسم،الیعمسنبدبعاہللنبامسہع،رضحتاوبااسہمابیلہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

گنجںیماکرفوکلتقرکےناکوثاب
ابب  :اہجداکایبؿ
گنجںیماکرفوکلتقرکےناکوثاب

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 723

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ػباح بزار ،اسٌ٤ی ،١اب ٩جٌْفًَ ،لء ،حرضت ابوہزیزہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َ ١ی ٌِىٔي ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
ْف ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّاحٔ ا َِ ٟبزَّا ُز َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َّ
َّ
اَف َو َٗاتُٔ ُ٠ط أَبَ ّسا
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠لَ یَ ِح َتِٔ ٍُ ٔ٤ی ا٨َّ ٟارٔ ک َ ٔ ْ
دمحم نب ابصح زبار ،اامسلیع ،انبرفعج ،العء ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای
اکرفافراسوکلتقرکےنفاالدفزخںیمیھبکعمجہن وہاگ۔(ینعیسجاملسمؿےناہجدںیمیسکاکرفوکلتقایکفہدفزخںیماجےنےس
وفحمظوہا)
رافی  :دمحمنبابصحزبار،الیعمس،انبرفعج،العء،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہجدرکےنفاولںیکوعروتںےکاسھتایکولسکرکاناچےئہ؟
ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدرکےنفاولںیکوعروتںےکاسھتایکولسکرکاناچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 724

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا٨ٌٗ ،٪ب٤٘٠ً ،ہ ب٣ ٩زثس ،حرضت بزیسہ

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٨َ ٌِ َٗ ٩ِ ًَ ٪بٕ ًَ ِ ٍَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩بِ ِٔ ٣َ ٩زثَ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ی٩
َح َ ٍٔ ٣أ ُ ََّ ٣ضات ٔض ٔ َِ ٥و َ٣ا َٔ ٩ِ ٣ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ٘ ٟاً ٔ ٔس َ
یًَ ٩ل َی ا َِ٘ ٟاً ٔ ٔس َ
ئ ا َِ ٤ُ ٟحاصٔ ٔس َ
رح َ ٍُ ٣ن َٔشا ٔ
یِ ُ َٛ ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ُ ٥َ ٠

َ َٓد ُِذ َٔ ٩ِ ٣ح َش َ٨اتٔطٔ َ٣ا
ٕ َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤ُ ٟحاصٔسٔ َ
ََ ِ ٔی أَصَِ ٔ ٠
یِٔ ٩ی أَصِٔ٠طٔ إ ٔ ََّل نُ ٔؼ َب َُ ٟط َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا ََٔ٘ٓ ٍٔ٣ی َُ َٟ ١ط َص َذا َٗ ِس َخ ََ ٔ٠
َی ِدُ ُ٠

ٔطئ َِت َٓا َِ ٟتٔ ََت إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا هَ ُّ٥ِ ُٜ٨

دیعس نب وصنمر ،ایفسؿ ،بنعق ،ہمقلع نب رمدث ،رضحت ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای
اجمدہنییکویبویںیکرحتماہجدںیمرشکیہنوہےنفاےلولوگںرپایسیےہےسیجہکاؿیکامںیکرحتمافروجاہجدںیمرشتک
ہنرکےنکسفاالآدیماجمدہنیےکرھگابریکدختمںیمرےہافررھپاؿےکالہںیمایختناکرمبکتوہوتایقتمےکدؿاسوکاجمدہ
ےک اسےنم ڑھکا ایک اجےئ اگ افر اس اجمدہ ےس اہک اجےئ اگ ہک اس ےن ریتے الہ ںیم ایختن یک سپ اب وت ینتج اچےہ ایکینں ےل
ےل۔اسےکدعبانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامہریرطػوتمہجوہےئافراراشدرفامایوبولاہمتراایکایخؽےہ؟(ینعییئا
اھگےٹںیموکؿراہ؟رمداجمدہایایختنرکےنفاال؟)
رافی  :دیعسنبوصنمر،ایفسؿ،بنعق،ہمقلعنبرمدث،رضحتربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تمینغاحلصےئکریغباجمدہنییکفایسپ
ابب  :اہجداکایبؿ
تمینغاحلصےئکریغباجمدہنییکفایسپ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 725

راوی ً :بیساہلل ب٤ً ٩ز ب٣ ٩یسہً ،بساہلل ب ٩یزیس ،حیوة ابٟ ٩ہیہ ،ابوہانی خوَلنی ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو

یٌ ٍَ َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َصإ ٔ ٧ئ ا َِ ٟد ِو ََلن ٔ ُّی
س َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩یز ٔ َ
یس َح َّسث َ َ٨ا َح ِی َوةُ َوابِ َُٟ ٩ض ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اُ ٟحبُل ٔ َّی َی ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َی ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ٔ٩ِ ٣
َّ
َخة ٔ َو َی ِب َِی َُ ٟض ِ ٥اُّ ٟثُ ُ٠ث َّٓ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪ی ُٔؼیبُوا
َُازٔ َی ٍٕ َت ِِزُو ِٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َٓ ُی ٔؼیبُ َ
وَ ٔ ٨َُ ٪ی ٍّ ٤إ َٔل َت ٌَ َّحُ٠وا ثُُ٠ثَ ِي أَ ِجزٔص ِِٔ ٩ِ ٣ٔ ٥اْل ٔ َ
ََُ ٔ ٨یَ ٍّ ٤ت َُّ َٟ ٥ض ِ ٥أَ ِجزُص ُِ٥
دیبعاہللنبرمعنبرسیمہ،دبعاہللنبسیدی،ویحةانبہیہل،اوباہینوخالین،رضحتدبعاہللنبرمعفےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاغزویںوکوجامجتعراہدخاںیماکرففںےساتقؽرکےافرامؽتمینغاحلصرکےوتاںوہںےن
اےنپارجآرختںیمدفاہتیئفوصؽرکایلافراؿاکرصػاکیاہتیئارجآرختںیمابیقرہایگافرارگفہامؽتمینغاحلصہنرکاپںیئ

وت آرخت ںیم اؿ وک اےنپ لمع اک وپرا وپرا دبہل ےلم اگ۔ (اہجد رصػ ارج آرخت ےک ےئل رکان اچےئہ ارگ اس اک لھپ داین ںیم اتلم ےہ وت
رختاکارجمکوہاجاتےہافرارگاسداینںیمھچکںیہناتلموتآرختںیمرہباحؽاؿوکونازااجےئاگ۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعنبرسیمہ،دبعاہللنبسیدی،ویحةانبہیہل،اوباہینوخالین،رضحتدبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہجدںیمامنزرفزےافرذرکایہلاکوثاباستوسانگوہاجاتےہ
ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدںیمامنزرفزےافرذرکایہلاکوثاباستوسانگوہاجاتےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 726

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،اب ٩وہب ،یحٌي ب ٩ایوب ،سٌیس ب ٩ابی ایوب ،زبا ٪بٓ ٩ائس ،حرضت ٌ٣اذ

ا ٪بِ َٔٓ ٩ائ ٔ ٕس ًَ ِ٩
وب ًَ َِ ٩زبَّ َ
وب َو َسٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
اٟسحٔ َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩یَ ِحٌَي بِ ٔ ٩أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
اٟؼ َی َاَ ٦و ِّ
ٕ ًَل َی أٍَ٘ َٔ ٨َّ ٟ
َس ِض ٔ ١بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اذ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اٟؼَّ ََل َة َو ِّ
ُک ُت َـا ًَ ُ
اٟذ ِ َ

ِٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ بٔ َش ِب ٍٔ ٔ٣ائ َ ٍٔ ؿ ٌِٔ ٕٕ

ادمح نب رمعف نب رسح ،انب فبہ ،ییحی نب اویب ،دیعس نب ایب اویب ،زابؿ نب افدئ ،رضحت اعمذ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایےبکشدفراؿاہجدامنزرفزہافرذرک ایہلرکےنرپاساکارجاستوسانگکتڑباھدایاجات
ےہ۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،ییحینباویب،دیعسنبایباویب،زابؿنبافدئ،رضحتاعمذ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشاہجدوکےلکنافررماجےئ
ابب  :اہجداکایبؿ
وجصخشاہجدوکےلکنافررماجےئ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 727

راوی ً :بساٟوہاب ب٧ ٩حسہ ،ب٘یہ ب ٩وٟیس ،ب ٩ثوبا ،٪حرضت ابو٣ا َٟاطٌزی

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔیطٔ َیزُ ُّز إلٔ َی َُ ِٜ٣حو ٕ ٢إلٔ َی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٥ٕ ٨ِ ُُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
اب بِ ُِ َ ٧ ٩ح َس َة َح َّسثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ٍُ بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ث َ ِوبَ َ
ات أَ ِو
اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی أَ َّ ٪أَبَا َ٣ا َٕ ٔ ٟاْلِ َ ِط ٌَز ٔ َّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ََُ ٓ ٩ِ ٣َ ٢ؼ َِٔ ١ی َسبٔی ٔ ١اہللٔ ٓ َََ ٤

ُٗتٔ َُ َٓ ١ض َو َطض ٔ ْ َ
یس َوإ ٔ َّ٪
َف ُس ُط أَ ِو َبٌٔيرُ ُظ أَ ِو ََ ٟسَُ ِت ُط صَا َّ ٍْ ٣أَ ِو ََ ٣
َفا ٔططٔ أَ ِو بٔأ َ ِّی َح ِت ٕٕ َطا َئ اہللُ ََّّٓٔ٧طُ َطض ٔ ْ
ات ًَل َی ٔ َ
یس أ ِو َو َٗ َؼ ُط َ َ

َُ ٟط ا َِ ٟح ٍََّ ٨

دبعاولاہب نب دجنہ ،ہیقب نب فدیل ،نب وثابؿ ،رضحت اوبامکل ارعشی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن انس ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسرفامےتےھت۔وجصخشراہدخاںیماہجدیکرغضےسالکنافرفہرمایگایامراایگوترہدفوصرتںیمفہدیہشےہایاسےک
وھگڑےایافٹنےناسوکلچکڈاالاییسکزرہےلیاجونرےناسوکاکٹایلایاےنپرتسبرپ(یعبط)ومترمااییسکافررطہقیےسوجاہلل
ےناچاہرمایگوترہوصرتںیمفہدیہشےہافراسےکےئلتنجےہ
رافی  :دبعاولاہبنبدجنہ،ہیقبنبفدیل،نبوثابؿ،رضحتاوبامکلارعشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنمشےکاقمہلبںیمومرہچدنبیاکوثاب
ابب  :اہجداکایبؿ
دنمشےکاقمہلبںیمومرہچدنبیاکوثاب

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 728

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼورً ،بساہلل ب ٩وہب ،ابوہانی٤ً ،ز ب٣ ٩آ ،َٟـاٟہ بً ٩بیس

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔي أَبُو َصإ ٔ ٧ئ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٣َ ٩اََ ٓ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟـا َ ٍَ ٟبِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕس أَ َّ٪

َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ک ُ ُّ ١ا ِ٤َ ٟیِّتٔ یُ ِد َت ًَُ ٥ل َی ًَ َٔ٠٤طٔ إ ٔ ََّل ا َِ ٤ُ ٟزاب ٔ َم َُّٓٔ َّ ٧ط یَ ِ٤ُ ٨و َُ ٟط ًَ َُ ُ٠٤ط إلٔ َی یَ ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا ََ ٍٔ ٣ویُ َؤ َّ٩ُ ٣
َّٔ َٓ ٩ِ ٣تا ٔ ٪ا َِ٘ ٟبِر ٔ
دیعس نب وصنمر ،دبعاہلل نب فبہ ،اوباہین ،رمع نب امکل ،اضفہل نبدیبع ےس رفاتی ےہہک روسؽاہلل یلص اہلل ہیلعفملس ےن رفامایرہ
صخشاکلمعاسےکرمےنرپمتخرکدایاجاتےہرگمراہدخاںیمومرہچدنبیرکےنفاےلاکلمعایقتمکترباربڑباتھراتہےہافر
فہربقےکہنتفےسیھبوفحمظراتہےہ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،دبعاہللنبفبہ،اوباہین،رمعنبامکل،اضفہلنبدیبع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راہدخاںیم(اہجدںیم)رہپہدےنیاکوثاب
ابب  :اہجداکایبؿ
راہدخاںیم(اہجدںیم)رہپہدےنیاکوثاب

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 729

راوی  :ابو توبہ ٌ٣اویہ ،اب ٩سَل ،٦زیس ،حرضت سہ ١ب ٩ح٨و٠ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َت ِوبَ ٍَ َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ٍُ َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩س ََّلَ ٩ِ ًَ ٕ ٦زیِ ٕس َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩س ََّلٕ ٦أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا َس ََّلَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َّ
اٟشُ٠ول ٔ ُّی أَبُو
اروا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َ ٦حُ َ٨ي ِ ٕن َٓأَك ِ َ٨بُوا َّ
اٟشي ِ َر َحًَّي
 ١ابِ ُ ٩ا َِ ٟح ِ٨وَ َّ ٔ ٠ی ٍٔ أَُ َّ ٧ض َِ ٥س ُ
َِ ٛبظَ ٍَ أَُ َّ ٧ط َح َّسثَ ُط َس ِض ُ
رض ُت اٟؼَّ ََل َة ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠حا َئ َر ُج َْٓ ١ار ْٔض َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنٔيی اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت
کَاِ َ ٧ت ًَ ٔظ َّی ٍّ َٓ َح َ ِ
َ ُ َّ
َ
رکة ٔآبَائ ٔض ٔ ِ ٥ب ٔ ُو ٌُٔ٨ض ٔ َِ ٥و َن ٌَٔ٤ض ٔ َِ ٥و َطائ ٔض ٔ ِ ٥ا ِج َت ٌَُ ٤وا إلٔ َی ُح َ٨ي ِ ٕن
بَي ِ َن أیِسٔیَ ٥ِ ٜحًي كَُ ٌَِ ٠ت َج َب ََ َٛ ١ذا َو ََ ٛذا َّٓٔذَا أَ٧ا ب ٔ َض َواز ًََٔ ٪ل َی بَ ِ َ
َح ُس َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ٍََ ٠
َٓت ََب َّش ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َ ٢ت ٔ َِ ٠
َ ََُ ٔ ٨ی ٍُ ٤ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن ُ َّسا إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٩ِ ٣َ ٢یَ ِ ُ

َف ّسا َٟطُ َٓ َحا َئ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َٗا َ ٢أَُ َ ٧ص بِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣زثَ ٕس ا ِ٨َ َِ ٟو ٔ ُّی أََ٧ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َِ ٓ ٢
َفَ ٔ ٛب َ َ
َار َِ ٛب َ َ
َ َّ
َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِس َت ِ٘ب ٔ َِ ١ص َذا ِّ
اِ ٠ٟی ٍََ ٠
ؤِ ٪ی أَ ًِ ََل ُظ َو ََل نُ َِز َََّّ ٔ ٗ ٩ِ ٣ٔ ٪بَ ٔ ٠
اٟظ ٌِ َب َحًَّي َتَ ُٜ
َّ
َّ
َّ
َف ََ ٍَ ٛر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ص ِ ١أَ ِح َش ِشت َُِٓ ٥ار َٔسَٗ ٥ِ ُٜا ُٟوا َیا
َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِػ َب ِح َ٨ا َ َ
َخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إلٔ َی َُ ٣ؼَل ُظ َ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا أَ ِح َش ِش َ٨ا ُظ َٓ ُثو َِّب بٔاٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َح ٌَ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ی َُؼل يی َوص َُو یَ َِ ٠تٔ ُٔت إلٔ َی ِّ
اٟظ ٌِ ٔب َحًَّي إٔذَا
ْشوا َٓ َ٘ ِس َجائََٓ ٥ِ ُٜارٔ ُسَ َٓ ٥ِ ُٜح ٌَ ِ٨َ ٠ا ُ ٨ِ َ ٧وزُ إلٔ َی خ ََٔل َّٔ ٢
اٟظ َحز ِٔٔی ِّ
اٟظ ٌِ ٔب َّٓٔذَا صُ َو َٗ ِس َجا َئ َحًَّي
َٗ َضي َػ ََل َت ُط َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبِ ٔ ُ
ٕ ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ش ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إنٔيی اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َحًَّي ُُ ٨ِ ٛت ِٔی أَ ًِل َی َص َذا ِّ
اٟظ ٌِ ٔب َح ِی ُث أَ ََ ٣زنٔی َر ُسو ُ٢
َو َٗ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا أَ ِػ َب ِح ُت اكَّ َُ ٌِ ٠ت ِّ
اٟظ ٌِ َبي ِ ٔن کَِٔ ٠یض ٔ َ٤ا َٓ َ٨وَ ِز ُت َٓ ٥َِ ٠أَ َر أَ َح ّسا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َِ٧ ١زَ َِ ٟت َّ
اِ ٠ٟی ََٗ ٍَ ٠ا َََ ٢ل إ ٔ ََّل َُ ٣ؼ ِّّ ٠یا أَ ِو َٗا ٔؿ ّیا َحا َج ٍّ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س أَ ِو َج ِب َت
َ أَ ََِ ٪ل َت ٌِ ََ ١َ ٤ب ٌِ َس َصا
ٓ َََل ًََِ ٠ی َ

اوب وتہب اعمفہی ،انب السؾ ،زدی ،رضحت لہس نب ہلظنح ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت گنج

نینح ںیم رشکی وہےئ افر تہب یبمل زنمؽ ےطیک۔ بج رسیتا رہپ وہا وت امنز (رہظ) اک فتق وہایگ۔ افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس ےک اسھت رشکیامنز وہا اےنت ںیم اکی وسارآای افر وبال ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےک اپس ےس ایگ اہیں کت ہک الفں الفں اہپڑ رپ ڑچاھ ااچکن ںیم ےن داھکی ہک ہلیبق وہازؿ ےک ولگ اکی ہگج عمج ںیہ افر اؿ ےک
اسھتاؿےکافٹنرکبایںافروعرںیتیھبںیہ۔ہینسرکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرکسماےئافررفامایارگدخاےناچاہوتلکوکفہ
املسمونںاکامؽتمینغوہںےگاسےکدعبآپےنرفامایآجراتامہرارہپہوکؿدےاگ؟ہینسرکاسننبایبرمدثیونیےناہک
ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس رہپہ ںیم دفں اگ۔ آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامای وت رھپ وسار وہ اجسپ فہ اےنپ وھگڑے رپ
وساروہاافرانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآای۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکدہاتی یک ہکاجاس اھگیٹ
ںیم دنلبی کت چنہپ افر ایخؽ رےہ ہک مہ رات ںیم ریتی رطػ ےس دوھہک ہن اھکںیئ۔ (ینعی وپری وتہج ےس رگناین رکان ااسی ہن وہ ہک
ریتی تلفغ ےس ںیمہ وکیئ اصقنؿ چنہپ اجےئ) بج حبص وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےک ےئل رشتفی ےل ےئگ افر دف
رتعک ( تن)ادارفامںیئاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندرایتفرفامایہکایکمتےناےنپوساروکداھکیےہ؟ولوگںےن
اہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسمہےن(ایھبکت) ںیہنداھکی۔اسےکدعبامنزرشفعوہیئافرآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
امنز زپےتھ اج ےت ےھت افر ویھکنکں ےس اھگیٹ یکرطػ یھبدےتھکی اجےت ےھت۔ اہیں کت امنز وپری وہیئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنالسؾریھپدایافررفامایوخشوہاج!اہمتراوسارایگےہسپمہیھباھگیٹےکدروتخںیکرطػدےنھکیےگلسپااچکنفہوسار
آاتوہارظنآایافرانجبر وسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمرکایگ۔اسےنالسؾایکافراہکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس ںیماہیں ےسالچ اہیںکتہکںیماھگیٹیکاس دنلبیکتچنہپ ایگاہجںکت ےنچنہپاکمکحآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
دایاھت۔بجحبصوہیئوتدفونں اھگویٹںرپڑچاھافرداھکینکیلےھجم(دنمشاکوکیئآدیم)رظنںیہنآای۔انجبروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن اس ےس زمدی ااسفتسر رفامای ہک ایک وت رات ںیم وھگڑے ےس ارتا اھت؟ فہ وبال ںیہن رگم رصػ اضقےئ احتج ےک ےئل۔
سپانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایوتےناےنپےئلتنجفابجرکیلافر ابارگ وتاسلمع ےکدعب(وکیئ
یلفنابعدت)ہنرکےوتریتاوکیئرحجہنوہاگ۔
رافی  :اوبوتہباعمفہی،انبالسؾ،زدی،رضحتلہسنبہلظنح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہجدوھچڑدےنییکذمتم
ابب  :اہجداکایبؿ

اہجدوھچڑدےنییکذمتم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 730

راوی ً :بسہ ب ٩س٠مَي ،٪اب٣ ٩بارک ،وہیب٤ً ،ز ب٣ ٩ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،سِم ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِخب َ َرَ٧ا ُو َص ِی ْب َٗا َِ ًَ ٢ب َسةُ َی ٌِىٔي ابِ َ ٩ا َِ ٟو ِرز ٔ أَ ِخب َ َرنٔی ًُ َ٤زُ بِ ُ٩
ات َوَ ٥َِ ٟی ِِز ُ َو٥َِ ٟ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٣َ ٩ِ ٣َ ٢
َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ ُِ ٩س َ ٕٓ
ات ًَل َی ُط ٌِ َب ٍٕ ٔ ٩ِ ٣نَٔٔا ٕٚ
یُ َح ِّس ِث َنٔ َِش ُط بٔا َِِ ٟزِو ٔ ََ ٣
دبعہنبامیلسؿ،انبابمرک،فبیہ،رمعنبدمحمنبدکنمر،یمساوباصحل،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہل فملسےناراشدرفامایوجاساحؽںیمرماہکہناسےناہجدایکافرہنیہاسےکدؽںیمبذہباہجددیپاوہاوتوگایفہاکی
رطحےکافنؼےسرما۔
رافی  :دبعہنبامیلسؿ،انبابمرک،فبیہ،رمعنبدمحمنبدکنمر،یمساوباصحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدوھچڑدےنییکذمتم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 731

راوی ٤ً :زو بً ٩ث٤ا ،٪یزیس بً ٩بسربہ ،وٟیس ب٣ ٩ش ،٥٠یحٌي ب ٩حارث ،ابوًبساٟزح ،٩٤حرضت ابوا٣ا٣ہ

یس بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ َربِّطٔ ا ُِ ٟح ِز ُج ٔس ِّي َٗاَلَ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠ی ِحٌَي بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث
رقأِتُ ُط ًَل َی َیز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
اَ ٪و َ َ

ٕ
ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی أ ُ َ٣ا َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣َ ٢ی ِِز ُ أَ ِو یُ َح ِّضزِ َُازٔ ّیا أَ ِو َی ِد ُِ ٠
َُازٔ ّیا ِٔی أَصِٔ٠طٔ ب ٔ َديِر ٕأَ َػابَطُ اہللُ بٔ َ٘ارٔ ًَ ٍٕ َٗا َ ٢یَزٔی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس َربِّطٔ ِٔی َحسٔیثٔطٔ َٗ ِب َ ١یَ ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا ٍَٔ٣
رمعفنبامثعؿ،سیدینبدبع رہب،فدیلنبملسم،ییحی نباحرث،اوبدبعارلنمح،رضحت اوباامہمےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےناہجد ںیہن ایک ای اہجدیک ایتری ںیم اجمدہنییک دمد ہنیک ای اجمدہ یکدعؾ وموجدیگ ںیم اس ےک
الہفایعؽیکربخ وریہنیکوتاہلل اعتیلاسوکالہتکفتبیصمںیمالتبمرکدےاگ۔اکیرافیسیدینبدبعرہبےناینپدحثیںیم
َ
ق َ ْث ِؾالْقِ َباام َ ِةاکااضہفایک(ینعیاہللاعتیلاےسیصخشوکایقتمےسےلہپیہاسداینںیمالہتکفتبیصمںیمالتبمرکدےاگ)۔
ظفل ْ َ
رافی  :رمعفنبامثعؿ،سیدینبدبعرہب،فدیلنبملسم،ییحینباحرث،اوبدبعارلنمح،رضحتاوباامہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدوھچڑدےنییکذمتم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 732

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤از ،ح٤یس ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

ْشٔٛي َن
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢جاصٔ ُسوا ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
بٔأ َ َِ ٣والَٔ ٥ِ ُٜوأَ ِن ُٔ ٔشَ ٥ِ ُٜوأَ ِٔ ٟش َ٨تٔ٥ِ ُٜ
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،دیمح ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای
رشمنیکےساہجدرکفاےنپاجؿفامؽےسافراینپزابؿےس۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،دیمح،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہجدںیمرہصخشیکرشتکاکمکحوسنمخوہایگ
ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدںیمرہصخشیکرشتکاکمکحوسنمخوہایگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 733

راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤س ًلی ب ٩حشين ،یزیسً ،رک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض

ض َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َح َّسثَىٔي ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
یس اِ ٨َّ ٟحو ٔ ِّی ًَ ِٔ ِ ً ٩
َّ
و٪
ا ٪ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ُ٨٣
یضا َو َ٣ا ک َ َ
أْ ٪لَصِ ٔ ١ا ِ٤َ ٟسٔی َ ٍٔ ٨إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َی ٌِ ََ ُ٠٤
ْفوا ی ٌَُ ِّذبَِ ًَ ٥ِ ُٜذا ّبا أَّ ٔ ٟمَي َو َ٣ا ک َ َ
وَ ٪ن َش َد ِت َضا ِاْل َی ٍُ َّأًٟي َتَ ٔ ٠
إَٔل َت ُِ ٔ ٨
ْفوا ک َ َّآ ٍّ
َ ٔ ٟی ُِ ٔ ٨

ادمح نب دمحم یلع نب نیسح ،سیدی ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ہک مکح رقین ارگ مت بس ےک بس اہجد ےک ےئل ہن ولکن ےگ وت
اہللاعتیلںیہمتدردانکذعابدےاگ۔افرہیمکحہکالہدمہنیافراؿےکاردرگدرےنہفاےلارعاویبںےکےئلہیابتانمبس
ںیہنےہہکفہانجبروسؽ اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسےھچیپرہاجںیئ(ینعیاہجد ںیم اؿ ےکاسھترشکیہنوہں) افرہیہک فہ
اینپ اجؿ وک اؿ یک اجونں ےک اقمہلب ںیم رتحیج دںی ہی مکح اس آتی بس املسمؿ اکی اسھت اکی فتق ںیم اہجد ےک ےئل ہن ںیلکن

ےسوسنمخوہایگ۔
رافی  :ادمحنبدمحمیلعنبنیسح،سیدی،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدںیمرہصخشیکرشتکاکمکحوسنمخوہایگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 734

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،یزیس ب ٩حبابً ،بسا٤ٟو ٩٣ب ٩خاٟس ،حرضت ٧حسہ ب ٩نٔیٍ

اب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩ٔ ٣بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ا َِ ٟح َ٨ف ٔ ِّی َح َّسثَىٔي ِ َ ٧ح َسةُ بِ ُ ٩نُٔ َِی ٍٕ َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َب ٔ
َّ
اَ ًَ ٪ذابَ ُض ِ٥
َسأ َ ُِ ٟت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ْفوا ی ٌَُ ِّذبَِ ًَ ٥ِ ُٜذا ّبا أَّ ٔ ٟمَي َٗا ََٓ ٢أ ُ ِٔ ٣ش َ
َّط َوک َ َ
َ ًَ ُِ ٨ض ِ ٥ا ُِ َ ٤َ ٟ
ض ًَ َِ ٩ص ٔذظ ٔ ِاْل َی ٍٔ إَٔل َت ُِ ٔ ٨
امثعؿ نب ایب ہبیش ،سیدی نب ةحب ،دبعاوملنم نب اخدل ،رضحت دجنہ نب عیفن ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اس آتی رقین ہک ارگ مت
اہجدےکےئلہنولکنےگوتاہللاعتیلںیہمتدردانکذعابدےاگےکقلعتمرضحتانبابعسےسدرایتفایک(ہکاسںیمذعاب
ےسایکرمادےہ؟)وتاںوہں ےنوجابدایہک اؿےسابرشرفک یلیئگ۔(ینعی اؿ رپ طحقطلسمرک دایایگافر یہیاؿ ےکےئلذعاب
اھت۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،سیدینبةحب،دبعاوملنمنباخدل،رضحتدجنہنبعیفن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذعریکاینبدرپاہجدںیمدعؾرشتکاجزئےہ
ابب  :اہجداکایبؿ
ذعریکاینبدرپاہجدںیمدعؾرشتکاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 735

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابی ز٧از ،حرضت زیس ب ٩ثابت (کاتب ووی)

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩خارٔ َج ٍَ بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت
إلٔ َی َج ِٔ ٨ب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ َِ َٓ ٥َ ٠ظ َی ِت ُط َّ
اٟشٜٔی َََ ٓ ٍُ ٨و َٗ ٌَ ِت َٓد ٔ ُذ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی

َٓد ٔ ٔذی ٓ ََ٤ا َو َج ِس ُت ٔث ِ٘ ََ ١ط ِی ٕئ أَ ِث َ٘ ََٓ ٩ِ ٣ٔ ١د ٔ ٔذ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ َِّّ ُ ٥
رس َی ًَ ُِ ٨ط َٓ َ٘ا َِ ٢اٛت ُِب َٓ َٜت َِب ُت ِٔی
اَ ٪ر ُج َّل
ؤِ ٪ی َسبٔی ٔ ١اہللٔ إلٔ َی ٔ ٔ
آَخ ِاْل َیٍٔ َٓ َ٘ َا ٦ابِ ُ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُوَ ٕ ٦وک َ َ
و ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َوا َِ ٤ُ ٟحاص ٔ ُس َ
َٛت ٕٕٔ ََل َی ِش َتؤی ا َِ٘ ٟاً ٔ ُس َ

ٕ ب ٔ ََ ٩ِ ٤لَ َی ِش َت ٔلی ٍُ ا ِٟح ٔ َضا َز ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َضي
أَ ًِ َِم َ٤َّ ٟا َسَٓ ٍَ ٔ٤ـٔی َ ٍَ ٠ا َِ ٤ُ ٟحاصٔ ٔس َ
یَ٘ َٓ ٩ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َِ ٜی َ
اٟشٜٔی َََ ٓ ٍُ ٨و َٗ ٌَ ِت َٓد ٔ ُذ ُظ ًَل َی َٓد ٔ ٔذی َو َو َج ِس ُت ٔٔ ٩ِ ٣ث ََ٘ ٔ ٠ضا ِٔی ا َِّ ٤َ ٟزة ٔ
َ َلَک َُ ٣ط َُ ٔظ َی ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠

َّ
رس َی ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َِ ِ ٢
اٟثاَ ٔ ٧ی ٍٔ َ٤َ ٛا َو َج ِس ُت ِٔی ا ِ٤َ ٟزَّة ٔ اْلِ ُول َی ث ُ َِّّ ُ ٥
ََقأِ ُت ََل َی ِش َتؤی
ارقأ َیا َزیِ ُس ٓ َ َ
َ
َّ
َّ
ُ
اٟرضرٔ ِاْلیَ ٍَ ک ُ ََّ ٠ضا َٗا ََ ٢زیِ ْس َٓأَِ٧زَََ ٟضا اہللُ
ا َِ٘ ٟاً ٔ ُس َ
و ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَُ ٥َ ٠يِرُ أولٔی َّ َ
َو ِح َس َصا َٓأ َ َِ ٟح ِ٘ت َُضا َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َی ٔسظ ٔ َل َٜأنَيی أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َی َُ ٠ِ ٣ح٘ ٔ َضا ً ٔ َِ ٨س َػ ِس َٕ ِٔی َٛت ٕٕٔ
دیعس نب وصنمر ،دبعارلنمح نب ایب زاند ،رضحت زدی نب اثتب (اکبت فیح) ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےکؤولہںیماھٹیبوہااھتہکآپرپتنیکس(زنفؽفیحےکفتقیکاکیتیفیک)اطریوہیئگسپانجبروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسیکراؿریمیراؿرپرگزپیافرںیمےنانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکراؿےکفزؿےسزایدہیسکزیچاکفزؿ
ال ِ ُاع َ ل ْ ِ ِ
اھکلل َ ْ َ
يِق ْ َ
م
وسحمس ںیہن ایک۔ اس ےک دعب ہی تیفیک متخ وہیئگ وت رفامای ید  سپ ںیم ےن اکی اشہن یک ڈہی رپ َ ا
فؿ نِمْ ا م ُْو َ
َس اّللَِّ(ینعی اہجد ںیم رسکی ومنم افر رھگ ھٹیب رےنہ فاےل ومنم درہج ںیم ربارب ںیہن وہ ےتکس) اجمدہنی یک ہی
َف ْ ُ َ ا
اْله ُِد َ
فؿ ِف َ ِ ِ
تلیضفنسرکانباؾوتکمؾوجانانیبےھت(افراےنپاسذعریکانبءرپاہجدںیمرشتکےسذعمفرےھت)ڑھکےوہےئافررعضایکای
روسؽاہلل!اساکایکاحؽوہاگوجیسکذعریکفہجےساہجدںیمرشکیںیہنوہاتکس؟بجفہاینپابتہہکت ےوترھپآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس رپ زنفؽ فیح یک وصخمص تیفیک اطری وہیئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک راؿ ریمی راؿ رپ رگ زپی افر اس رپ
دفرسیرمہبتںیمیھبںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکراؿاکاانتیہفزؿوسحمسایکانتجہکیلہپرمہبتںیمےنایکاھت۔ھچکدری
ےکدعبہیتیفیکمتخوہیئ وترفامایاےزدیذرازپانھ(ینعیابےسھچکدریےلہپوجںیمےنوھکلاایاھتاےسزپوھ)سپںیمےنزپاھ َلا
فؿ نِمْ الْمُو ِ ِ
َس ا َّ
ََْ
يِق ْ َ
غ ُأ ِفَل الظ َّ َر ِر(رگم فہ ولگ نج وک
م َف ْ ُ َ ا
اْله ُِد َ
ال ِ ُاع َ
ّللِ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای َ ُْ
فؿ ِف َ ِ ِ
ْ َ
وکیئذعرےہ)ہیآتیوپریوہیئ۔زدینباثتبےتہکںیہہکاہللاعتیلےناسہلمجوکاگلانزؽرفامایاسےکدعبںیمےناسوکاس
یکاینپہگجرپاگلدای۔مسقےہاسذاتیکسجےکہضبقںیمریمیاجؿےہںیماسفتقیھبڈہیےکاگشػےکاپساساقمؾوک
دھکیراہوہںاہجںںیمےناسوکاھکلاھت۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،دبعارلنمحنبایبزاند،رضحتزدینباثتب(اکبتفیح)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
ذعریکاینبدرپاہجدںیمدعؾرشتکاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 736

٣وسي ب ٩ا٧ص ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اَٟ
راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤از ،ح٤یسٰ ،

وسي بِ ٔ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

رستُ ِٔ ٣َ ٥شي ّرا َو ََل أَ ِن َٔ ِ٘ت َُِ ٩ِ ٣ٔ ٥ن َٔ َ٘ ٍٕ َوَلَ َٗ َل ٌِت َُِ ٩ِ ٣ٔ ٥واز ٕإ ٔ ََّل َوص ُِ٥ِ ٌَُٜ ٣َ ٥
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ َ٘ َٟ ٢س َت َز ِٛت ُِ ٥بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ ٍٔ٨أَٗ َِوا ّ٣ا َ٣ا ٔ ِ
ُو٨َ ٌَ ٣َ ٪ا َوص ُِ ٥بٔا ِ٤َ ٟسٔی ََ٘ َٓ ٍٔ ٨ا ََ ٢ح َب َش ُض ِ ٥ا ِِ ٌُ ٟذ ُر
ٕ یَُٜوَ ٧
ٓ ٔیطٔ َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َِ ٛی َ
ومیسنباامسلیع،امحد،دیمح ،ومٰیسنباسن،رضحت اسن نب امکلےسرفاتیےہہک (اکیرمہبتدفراؿاہجد) انجبروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتدمہنیںیمھچکولوگںوکوھچڑآےئوہ۔رگمسجدقرمت)ولےگافرسجدقرمترخچرکفےگاہللیک
راہںیماسسجدقرفادیےطرکفےگفہولگارجفوثابںیماہمترےاسھترشکیوہںےگ۔ولوگںےنرعضایکایروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملس!فہامہرےاسھتےسیکوہےتکسںیہوا ہفہدمہنیںیمںیہ؟آپیلص اہللہیلعفآہل فملسےنرفامایاؿوکذعرےن
رفکدای۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،دیمح،ومٰیسنباسن،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجمدہنییکدختماہجدےہ
ابب  :اہجداکایبؿ
اجمدہنییکدختماہجدےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 737

راوی ً :بساہلل ب٤ً ٩زو ب ٩ابی ححاد ،ابو٤ٌ٣ز ًبساٟوارث حشين ،یحٌي  ،ابوس٤٠ہ ،بس ب ٩سٌیس ،حرضت زیس ب ٩خاٟس
اٟحہىي

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟححَّا ٔد أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن َح َّسثَىٔي َی ِحٌَي َح َّسثَىٔي أَبُو َسٍَ ٤ََ ٠

س بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَىٔي َزیِ ُس بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ا ُِ ٟح َضىٔ ُّي أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ج َّضزَ َُازٔ ّیا ِٔی
َح َّسثَىٔي بُ ِ ُ

َسبٔی ٔ ١اہللٔ َٓ َ٘ ِس َُزَا َو ََ ٩ِ ٣خ َُ َٔ ٠ط ِٔی أَصِٔ٠طٔ ب ٔ َديِر ٕ َٓ َ٘ ِس َُزَا
دبع اہلل نب رمعف نب ایب اجحج ،اوبرمعم دبعاولارث نیسح ،ییحی ،اوبہملس ،رسب نب دیعس ،رضحت زدی نب اخدل ا ینہج ےس رفاتی ےہ ہک
انجب روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای وجصخش راہ دخا ںیماہجد رکےنفاےل اغزییک ایترویں ںیماہھت اٹبےئ اگ وت وگای فہ
یھباہجدںیمرشکیوہاافروجصخشاغزیےکےھچیپاسےکالہفایعؽیکایھچربخ وریرکےاگوتوگایفہیھباہجدںیمرشکیوہا۔
رافی  :دبعاہللنبرمعفنبایباجحج،اوبرمعمدبعاولارثنیسح،ییحی،اوبہملس،رسبنبدیعس،رضحتزدینباخدلا ینہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اجمدہنییکدختماہجدےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 738

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،یزیس ب ٩ابی حبیب ،یزیس ب ٩ابی سٌیس ،حرضت ابوسٌیس خسری

یس بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ َِ ٩یز ٔ َ

ُخ ِد
َِ ٣ول َی ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث إلٔ َی بَىٔي َِ ٟح َی َ
اَ ٪و َٗا ََ ٔ ٟ ٢ی ِ ُ
 ١ن ٔ ِؼ ٕٔ أَ ِجز ٔا َِ ٟدارٔ ٔد
اُ َٟ ٪ط ِٔ ٣ث ُ
َٕ ا َِ ٟدار َٔد ِٔی أَصِٔ٠طٔ َو َ٣أٟطٔ ب ٔ َدي ِر ٕک َ َ
ٔ ٩ِ ٣ک َُ ِّ١ر ُج َ٠ي ِ ٔن َر ُج ْ ١ث ُ ََّٗ ٥ا ََ٘ ٠ِ ٔ ٟ ٢أًسٔ أَ ُّیَ ٥ِ ُٜخَ ٠
دیعسنبوصنمر،انبفبہ،رمعفنباحرث،سیدینبایببیبح،سیدینبایبدیعس،رضحتاوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکانجب
روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن ینب ایحلؿیک رطػ اکی رکشل اجیھب وت(رکشلیک ایتری ےکفتق) رفامای رہرھگ ےک دف رمدفں ںیم
ےس اکی رمد اہجد ےک ےئل ےلکن رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن (یتسب ںیم) رہ اجےن فاولں ےس رفامای مت ںیم ےس وج صخش اہجد
ےک ےئل اجےنفاےل یک دعؾ وموجدیگ ںیماس ےک رھگ ابریک ایھچ ربخ  وری رکے اگ وت اس وک اہجد ںیم اجےنفاولں ےک ف ےک
رباربوثابےلماگ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،انبفبہ،رمعفنباحرث،سیدینبایببیبح،سیدینبایبدیعس،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہبدریافرزبدیلاکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ
اہبدریافرزبدیلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 739

٣وسي بً ٩لی ب ٩رباحً ،بساٌٟزیز ب٣ ٩زوا ،٪حرضت ابوہزیزہ
راوی ً :بساہلل ب ٩جزاحً ،بساہلل ب ٩یزیسٰ ،

اَٗ ٪ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّاحٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
وسي بِ ًَٔ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩ربَا ٕح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ٔ٣َ ٩زِ َو َ
یس ًَ َِ ٣ُ ٩
َش َ٣ا ِٔی َر ُج ُٕ ١ط ٌّح َصاَ ٍْ ٔ ٟو ُجب ِ ْن َخاٍْ ٔ ٟ
َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َی ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُُّ َ ٢
دبع اہلل نب رجاح ،دبعاہلل نب سیدی ،ومٰیس نب یلع نب رابح ،دبعازعلسی نب رمفاؿ ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن انس
انجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتآدیمںیمدفربی ںیتلصںیہاکی لخافردفرسیزبدیل۔
رافی  :دبعاہللنبرجاح،دبعاہللنبسیدی،ومٰیسنبیلعنبرابح،دبعازعلسینبرمفاؿ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیرقینفالتلقواابدیمکیایلالنہلکہاکوہفمؾ
ابب  :اہجداکایبؿ
تیرقینفالتلقواابدیمکیایلالنہلکہاکوہفمؾ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 740

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩ز ب ٩رسد ،اب ٩وہب ،حیوةة بَ ٩شر ،ابٟ ٩ہیٌہ ،یزیس ب ٩ابی حبیب ،حرضت اس ٥٠ابوً٤زا٪

یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَ ِس ٥ََ ٠أَبٔی
یٌ ٍَ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َشیِ ٕح َوابِ َٟٔ ٩ض ٔ َ
اٟس ٔح َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ َِ ٩ح ِی َو َة بِ َٔ ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
ؤِ ٠٣ُ ٦ؼ ُ٘و
ً َِٔ ٤ز َ
اٟز ُ
اَٗ ٪ا ََُ ٢زَ ِوَ٧ا ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟسٔی َُ ٧ ٍٔ ٨زٔی ُس ا ِِ ُ٘ ٟش َل ِٔ ٨لیَّ ٔ ٨ی ٍَ َو ًَل َی ا َِ ٟح َ٤ا ًَ ٍٔ ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩خأ ٔ ٟس بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َو ُّ
اض َِ ٣ط َِ ٣ط ََل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّل اہللُ یُ ِِٔ٠ی ب ٔ َی َسیِطٔ إلٔ َی اَّ ٟت ِضَ٘ َٓ ٍٔ َُٜ٠ا َ ٢أَبُو
ُه ُضورٔص ِٔ ٥ب ٔ َحائ ٔٔم ا ِ٤َ ٟسٔی ََ َٓ ٍٔ ٨ح ََ ١َ ٤ر ُج ًَْ ١ل َی ا ُِ ٌَ ٟس ِّو َٓ َ٘ا َ ٢اُ ٨َّ ٟ
ْص اہللُ َ٧ب ٔ َّی ُط َوأَهِ َض َز ِاْل ٔ ِس ََل َ٨َ ٠ِ ُٗ ٦ا َص ٥َّ ُ٠نُ٘ٔی ُِٔ ٥ی أَ َِ ٣وا٨َ ٔ ٟا َونُ ِؼُ ٔ ٠ح َضا
أَ ُّی َ
وب إٔ٤َ َّ ٧ا َ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ٍُ ٓ ٔی َ٨ا ََ َ ٌِ ٣
ْش اْلِ َ ِن َؼارٔ َ٤َّ ٟا َن َ َ

َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی َوأَ ِن ٔٔ ُ٘وا ِ ٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َو ََل تُ ُِ٘ ٠وا بٔأَیِسٔی ٥ِ ُٜإلٔ َی اَّ ٟت ِضَِ ٓ ٍٔ َٜ ُ٠اْل ٔ َِ٘ ٟا ُئ بٔاْلِ َیِسٔی إلٔ َی اَّ ٟت ِض ٍٔ َٜ ُ٠أَ ِ ٪نُ٘ٔی َِٔ ٥ی
وب یُ َحاصٔ ُس ِٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َحًَّي زُٓ َٔ ٩بٔا ِِ ُ٘ ٟش َل ِٔ ٨لیَّ ٔ ٨ی ٍٔ
أَ َِ ٣وا٨َ ٔ ٟا َونُ ِؼَ ٔ ٠ح َضا َوَ َ ٧س ََ ا ِٟحٔ َضا َز َٗا َ ٢أَبُو ً َِٔ ٤ز َ
اَ ٥َِ ٠َٓ ٪یزَ ِ ٢أَبُو أَ ُّی َ
ادمحنبرمعنب رسج،انب فبہ،ویحۃة نبرشخ،انب ہعیہل،سیدینبایببیبح،رضحتاملساوبرمعاؿ ےسرفاتی ےہہک مہدمہنی
ےسرغبضاہجدےلکنامہراارادہ(رفؾےکداراتنطلسل)ہینطنطسقرپڑچاھیئرکےناکاھتامہریوفجےکرسداردبعارلنمحنباخدلنب
فدیل ےھت(بج مہ ہینطنطسق ےچنہپ وت) رفیم اےنپ رہش ہینطنطسقیک دویار ےس تشپ اگلےئ ڑھکے ےھت(ینعی اقمہلب ےک ےئل وپری رطح

ایتر ےھت) مہ ںیم ےس اکی صخش ےن نت اہنت دنمش رپ ہلمح رکان اچاہ۔ ولوگں ےن اہک ارے ہی ایک رکات ےہ؟ ال اہل اہلل وت اےنپ آپ وک
الہتکںیمڈااتلےہہینسرکرضحتاوباویبااصنریےنوجابںیمرفامایہیآتیوتمہااصنریکاشؿںیمانزؽوہیئیھت(ہصقہی
ےہ ہک) بج اہلل اعتیل ےن اےنپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دمد رفامیئ افر االسؾ وک ہبلغ اطع رفام دای وت مہ ےن اےنپ دولں ںیم
وس اچ ہک (اب وچہکن دصقم وپرا وہ اکچ ےہ اس ےئل اب اہجد یک ایک رضفرت ےہ) اب وت ںیمہ اےنپ اوماؽ(افوٹنں افر ابوغں) ںیم
َِث ِإ ََل ا َّلن ْھ ُل َک ِةینعی
َسا ِ
رانہاچےئہافراؿ یکدریگتس رکےناچےئہ بتاہللاعتیلےن ہی آتیانزؽرفامیئ َف َأیْف ِ ُقوا ِف َ ِ ِ
ّللَّ َف َ ال ُتل ْ ُقوا ِ ايَ ْی ُ ْ
راہدخاںیمرخچرکف افراینپ اجونںوکالہتکںیمہنڈاولوتاےنپآپوکالہتکںیمڈاےنل اکبلطمہیاھتہکمہاےنپاوماؽںیمنگم
رںیہافراؿیکدریگتسںیمےگلرںیہافراہجدوھچڑدںی(ینعیاہجدرکانالہتکںیہنہکلبرتکاہجدالہتکےہ)اوبرمعاؿےتہکںیہہک
اوباویبااصنریاسریزدنیگراہدخاںیماہجدیہرکےترےہاہیںکتہکہینطنطسقںیمدنفوہےئ۔
رافی  :ادمحنبرمعنبرسج،انبفبہ،ویحۃةنبرشخ،انبہعیہل،سیدینبایببیبح،رضحتاملساوبرمعاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریتادنازییکتلیضف
ابب  :اہجداکایبؿ
ریتادنازییکتلیضف

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 741

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼورً ،بساہلل ب٣ ٩بارکً ،بساٟزح ٩٤ب ٩یزیس ب ٩جابز ،حرضت ً٘بہ بً ٩ا٣ز

یس بِ َٔ ٩جابٔز ٕ َح َّسثَىٔي أَبُو َس ََّل٩ِ ًَ ٕ ٦
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩یز ٔ َ
 ١ب ٔ َّ
اٟش ِض ٔ٥
َخأ ٔ ٟس بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب ٍَ بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َّ ١یُ ِسخٔ ُ

ْف ا َِ ٟح ََّ ٍَ ٨ػان ٌَٔ ُط یَ ِح َت ٔش ُب ِٔی َػ ٌَِ ٨تٔطٔ ا َِ ٟدي ِ َر َواٟزَّام ٔ َی بٔطٔ َو ُ٨ِ ٣ب ٔ َ٠طُ َو ِار ُ٣وا َو ِار َٛبُوا َوأَ َِ ٪ت ِز ُ٣وا أَ َح ُّب إلٔ َ َّی ٔ٩ِ ٣
ا َِ ٟواح ٔ ٔس ث َ ََلثَ ٍَ َن َ ٕ
أَ َِ ٪ت ِز َٛبُوا َِ ٟی َص َّٔ ٩ِ ٣
َف َس ُط َو ََُ ٣ل ًَب َ ُت ُط أَصِ َُ ٠ط َو َر ُِ ٣ی ُط بٔ َ٘ ِو ٔسطٔ َوِ َ ٧بٔ٠طٔ َو ََ ٩ِ ٣ت َز َک اَّ ٟزم ِ َی َب ٌِ َس
اِ ٠ٟضو ٔإ ٔ ََّل ثَ ََل ْث َتأِز ٔ ُ
یب اَّ ٟز ُج َٔ َ ١
ْف َصا
َ٣ا ًَُ ٤َ ٔ ٠ط َرُ َِب ٍّ ًَ ُِ ٨ط ََّٓٔ َّ ٧ضا ن ٌِٔ ََ ٍْ ٤ت َز ََ ٛضا أَ ِو َٗا ََ َ َٛ ٢

دیعس نب وصنمر ،دبعاہلل نب ابمرک ،دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب ،رضحت ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن انجب روسؽ
اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس وک ہی رفامےتوہےئ انسہک اہلل اعتیل اکی ریت ےک ببس نیت آدویمں وک تنج ںیمدالخ رکے اگ اکی اس

ےکانبےنفاےلوکوجہکاےنپہشیپںیموثابیک ادیمرےھکاگ۔دفرساریت ےنکنیھفاےلوک(ینعیوجدفراؿگنجریتاامعتسؽرکےاگ)
رسیتے اس ش وک وج ریت ادناز وک ریت ااھٹ رک د ات ےہ سپ ریت ادنازی رکف افر وساری رکف (ینعی ریت ادنازی افر وھگڑ وساری وھکیس)
نکیل ریمے زندکی وساری یک ةسن ریت ادنازی زایدہ دنسپدیہ ےہ (ویکہکن ریت ادنازی ایپدہ یھب رک اتکس ےہ) (امہرے دنی ںیم)
وکیئ لیھک ںیہن ےہ رگم نیت زیچںی اکی اےنپ وھگڑے یک رتتیب رکان۔ دفرسے ویبی ےک اسھت ڑیھچ اھچڑ۔ رسیتے اےنپ ریت امکؿ
ےس ریت ادنازی رکان افر وج صخش ریت ادنازی ےنھکیس ےک دعب اس وک ریغ امہ ھجمس رک وھچڑ دے وت اس وک اجؿ انیل اچےئہ ہک ریت ادنازی
اکیتمعنیھتوجاسےنوھچڑدیایہیرفامایاسےنتمعنیکاندقرییک۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،دبعاہللنبابمرک،دبعارلنمحنبسیدینباجرب،رضحتہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
ریتادنازییکتلیضف

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 742

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼورً ،بساہلل ب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،ابوًلی ،ث٤ا٣ہ ب ٩طفی ،حرضت ً٘بہ بً ٩ا٣ز

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث ًَ ِ ٩أَبٔی ًَل ٔ ٕٓی ث ُ َ٤ا َ ٍَ ٣بِ ُٔ ٩طفَ ٕٓی ا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ِّی أَُ َّ ٧ط
َسَ ِ٘ ًُ ٍَ ٔ٤ب ٍَ بِ ًََ ٩ا ٔ٣ز ٕا ُِ ٟح َضىٔ َّي َی ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َی ُ٘و َُ ٢وأًَ ُّٔسوا َُ ٟض ِ٣َ ٥ا
اس َت َل ٌِت َُِّ ُٗ ٩ِ ٣ٔ ٥وة ٕأَ ََل إ ٔ َّ ٪ا َِّ ُ٘ ٟو َة اَّ ٟزم ِ ُی أََلَ إ ٔ َّ ٪ا َِّ ُ٘ ٟو َة اَّ ٟزم ِ ُی أَ ََل إ ٔ َّ ٪ا َِّ ُ٘ ٟو َة اٟزَّم ِ ُی
ِ

دیعس نب وصنمر ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،اوبیلع ،امثہم نب یفش ،رضحت ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ربرس
ربنمانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسہکاہجںکتوہافر سجدحکتوہاطتقےکذرہعیدانمشؿ قح
ےس ربند آزام وہےن یک ایتری رکف۔ اجؿ ول اطتق ےس رماد ریت ادنازی ےہ افر اطتق ےس رماد ریت ادنازی ےہ اطتق ےس رماد ریت
ادنازی ےہ (ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت دہعف ہی ہلمج زفر دے رک رفامای اتہک وقت اک وہفمؾ ایھچ رطح ذنہ نیشن وہ
اجےئ)۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،اوبیلع،امثہمنبیفش،رضحتہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہجدےسبلطمارگبلطداینوہوتاساکوکیئارجںیہن

ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدےسبلطمارگبلطداینوہوتاساکوکیئارجںیہن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 743

راوی  :حیوہ بَ ٩شیح ،ب٘یہ ،بحير ،خاٟس بٌ٣ ٩سا ٪ابی بَحیہ ،حرضت ٌ٣اذ ب ٩جب١

َحیَّ ٍَ ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٔ بِ َٔ ٩ج َب ٕ١
ا ٩ِ ًَ ٪أَب ٔی بَ ِ ٔ
رضم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ٍُ َح َّسثَىٔي بَ ٔحي ْر ًَ َِ ٩خأٟسٔ بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩س َ
َح َّسثَ َ٨ا َح ِی َوةُ بِ َُ ُ ٩
َشیِ ٕح ا َِ ٟح ِ َ
ِرک َیٍَ ٤
ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا َ ٢ا َِِ ٟزِ ُو َُزِ َوا َٔٓ ٪أ َ َّ٣ا َ ٩ِ ٣ابِ َتغَی َو ِج َط اہللٔ َوأَكَا ََ ِاْل ٔ ََ ٣اَ ٦وأَ ِنٔ ََ ٙال َ ٔ

َُخا َورٔیَ ّ
ائ َو ُس َِ ٍّ ٌَ ٤و ًَ َصي ِاْل ٔ ََ ٣اَ ٦وأَٓ َِش َس ِٔی
ارس َّ ٔ
اْٟش َ
یَ َوا ِجت َ ََ ٨ب ا ََِ ٟٔشا َز َّٓ ٔ َِّ َ ٧ ٪و َ٣طُ َوُِ ٧ب َضطُ أَ ِج ْز ک ُ ُُّ ٠ط َوأَ َّ٣ا ََُ ٩ِ ٣زَا ٓ ِ ّ
َویَ َ َ
ق َُّٓٔ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟی ِز ٔج ٍِ بٔا ِل َٔ ٜٔ
َاٖ
اْلِ َ ِر ٔ
ویحہنبرشبا،ہیقب،ریحب،اخدلنبدعماؿایبرحبہی،رضحتاعمذنبلبجےسرفاتیےہہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
اراشد رفامایاہجددفرطح اک ےہ اکیفہ اہجد ےہ وج راضء ایہلیکاخرط ایک اجات ےہ افراس ںیم اامؾیک رفامربندارییکاجیت ےہ افر رتہب
ےسرتہبامؽاسںیمرخچایکاجاتےہاسیھتےکاسھترنیمربیتاجیتےہافراسفدےسرپزیہایکاجات ےہسپاےسیاہجدںیموتوسانافر
اجانگ یھب ابعدت ےہ۔ دفرسا اہجد فہ ےہ سج ںیم رخف اشلم وہ افر وج داھکےن افر انسےن یک رغض ےس ایک اجات ےہ سج ںیم اامؾ یک
انرفامینوہافرزنیمںیماسفدولطمبوہاےسیاہجداکوکیئارجںیہن۔
رافی  :ویحہنبرشبا،ہیقب،ریحب،اخدلنبدعماؿایبرحبہی،رضحتاعمذنبلبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدےسبلطمارگبلطداینوہوتاساکوکیئارجںیہن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 744

راوی  :ابو توبہ ،ربیٍ ب٧ ٩آٍ ،اب٣ ٩بارک ،اب ٩ابی ذئبٗ ،اس ٥بٜير بً ٩بساہلل ب ٩اطخ ،اب٣ ٩رکز ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َت ِوبَ ٍَ اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ َُ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥ب ُ َٜي ِر ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ ًَ ِ٩
ابِ ِٔ ٣ٔ ٩رک ٕز َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ َّٔ ١
اٟظا ٩ِ ًَ ٔ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُج َّل َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َر ُج ْ ١یُزٔی ُس ا ِٟحٔ َضا َز ِٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َوص َُو َیب ِ َتغٔی
َ
اض َو َٗاُٟوا َّ ٔ ٟرل ُج ِٔ ًُ ١س
رع ٔ
اٟسَ ِ ٧یا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل أَ ِج َز َُ ٟط َٓأ َ ًِوَ َ ٥ذََ ٔ ٟ
ق ُّ
َ اُ ٨َّ ٟ
رع ّؿا َٔ َ ٩ِ ٣
ََ
َ ُ ٥َِ ٟت َٔض ُِِّ ٤ط َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َر ُج ْ ١یُزٔی ُس ا ِٟحٔ َضا َز ِٔی َسب ٔی ٔ ١اہللٔ َوص َُو یَب ِ َتغٔی
َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٠َّ ٌََ ٠َٓ ٥َ ٠

اٟسِ٧یا َٓ َ٘ا َََ ٢ل أَ ِج َز َُ ٟط َٓ َ٘اُٟوا َّ ٔ ٟرل ُج ِٔ ًُ ١س َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥٠ا َُ َٟ ٢ط َّ
اٟثاَ ٔ ٟث ٍَ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط
رع ٔ
َ
ق ُّ َ
رع ّؿا َٔ َ ٩ِ ٣
ََ

ََل أَ ِج َز َٟطُ

اوبوتہب،رعیبنبانعف،انبابمرک،انبایب ذبئ ،اقمسریکب نبدبعاہللنباجش،انبرکمز ،رضحتاوبرہریہےسرفاتی ےہہکاکی
صخش ےنانجبروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسےس رعض ایکاےاہلل ےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساکی صخشراہدخا ںیم
اہجدرکےن اک ارادہ راتھک ےہ احالہکناس ےساس اک دصقم بلطداین وہیت ےہآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای اس رپ وکیئ ارج ہن
ےلم اگ ولوگں ےن اےس تہب ڑبی ابت اھجمس۔ اںوہں ےن اس صخش ےس اہک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایھچ رطح ںیہن
اھجمساکساسےنرھپرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکیصخشراہدخاںیماہجدرکےناکارادہراتھکےہافراسےساس
اک بلطمداین اک وصحؽ وہاتےہآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رھپ اراشد رفامای اس وکوکیئ ارج ہنےلم اگ۔ولوگں ےن اس صخش ےس
رھپاہکہکاانپوساؽرھپےسدرہا۔اسےنرسیتیابررھپوپاھچافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرھپیہیوجابدایہکاسوکوکیئارج
ہنےلماگ۔
رافی  :اوبوتہب،رعیبنبانعف،انبابمرک،انبایبذبئ،اقمسریکبنبدبعاہللنباجش،انبرکمز،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدےسبلطمارگبلطداینوہوتاساکوکیئارجںیہن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 745

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز٤ً ،زو ب٣ ٩زہ ،ابووائ ،١حرضت ابو٣وسي اطٌزی

َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َُ َ َ ٣
رعاب ٔ ًّیا َجا َئ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
وسي أ َّ ٪أ ِ َ

ِّ ٔ ٟ ١
ٟٔ ١يُر َٔی َََ٣اُ َ ٧ط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
٠ذ ِ ٔ
َ ٔ ٟ ١ی ِِ ََ ٥َ ٨و ُی َ٘ات ٔ ُ
ُ ٔ ٟ ١ی ِح ََ ٤س َویُ َ٘ات ٔ ُ
ُک َویُ َ٘ات ٔ ُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اَّ ٟز ُج َُ ١ی َ٘ات ٔ ُ
و ٪کَ ٍُ ٤َ ٔ ٠اہللٔ ه ٔ َی أَ ًِل َی َٓ ُض َو ِٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ١
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا َت ََ ١حًَّي َتَ ُٜ
صفح نب رمع ،رمعف نب رمہ ،اوبفالئ ،رضحت اوبومیس ارعشی ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختم ادقس ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی صخش اہجد رکات ےہ اتہک اس اک ذرک وہ افر اکی
صخشڑلات ےہاتہکاسیک رعتفی وہ افر اکی صخشڑلات ےہاتہک تمینغ احلصرکے۔ افر اکیصخشڑلات ےہ اتہک اینپ اہبدری
داھکےئ آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوج صخشاس رغضےساہجدرکاتےہاتہک اہللاکہملکدنلب وہسپفہاہللیک راہںیماہجد

رکاتےہ۔(افراسوکارجےلماگ)۔
رافی  :صفحنبرمع،رمعفنبرمہ،اوبفالئ،رضحتاوبومیسارعشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدےسبلطمارگبلطداینوہوتاساکوکیئارجںیہن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 746

راوی ً :لی ب٣ ٩ش ،٥٠ابوزاؤز ،طٌبہ ،حرضت ً٤ز

ُک َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسث َ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب ٍَ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ٔ ٩ِ ٣أَبٔی َوائ َٕٔ ١حسٔی ّثا أَ ًِ َح َبىٔي ٓ ََذ َ َ
یلعنبملسم،اوبداؤد،ہبعش،رضحترمعےسرفاتیےہہکںیمےناوبفالئےساکیایسیدحثیینسوجےھجمدنسپےہرھپدحثیابال
ذرکیک
رافی  :یلعنبملسم،اوبداؤد،ہبعش،رضحترمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدےسبلطمارگبلطداینوہوتاساکوکیئارجںیہن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 747

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩حاتً ،٥بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،ابووؿاح ًَلء بً ٩بساہلل ب ٩رآٍ ،ج٨ا ٪ب ٩خارجہ ،حرضت ًبساہلل ب٩
ً٤زو

َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ َُ ٩حات ٕٔ ٥اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ئ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
ٔی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ٟو َّؿاحٔ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

اہللٔ بِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ ًَ َِ ٩ح َ٨ا ٔ ٪بِ َٔ ٩خارٔ َج ٍَ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِخب ٔ ِرنٔی ًَ ِ ٩ا ِٟحٔ َضاز ٔ

َ اہللُ َػاب ٔ ّزا ُِ ٣ح َت ٔش ّبا َوإ ٔ َِٗ ٪ا َتَِ ٠ت َُ ٣زائ ٔ ّیا ََُ٣اث ٔ ّزا
َوا َِِ ٟزِو ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢یا ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو إ ٔ َِٗ ٪ا َتَِ ٠ت َػاب ٔ ّزا ُِ ٣ح َت ٔش ّبا َب ٌَ َث َ

َ ا َِ ٟحا ٔ٢
َ اہللُ ًَل َی ت ٔ َِ ٠
َ اہللُ َُ ٣زائ ٔ ّیا ََُ٣اث ٔ ّزا یَا ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَل َی أَ ِّی َحا َٕٗ ٢ا َتَِ ٠ت أَ ِو ُٗتَِٔ ٠ت َب ٌَ َث َ
َب ٌَ َث َ

ملسم نب احمت ،دبعارلنمح نب دہمی ،اوبفاضح العء نب دبعاہلل نب راعف ،انجؿ نب اخرہج ،رضحت دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ
ہک ںیم ےن رع ض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےھجماہجد ےک ابرے ںیم یئاےیئ (ہک وکؿ اس اہجد ومبج وثاب ےہ)آپ

یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےدبعاہللنبرمعفارگوتضحماہللےکےئلاہجدرکےافراسیکاکتفیلرپربصرکےوتاہللاعتیل
وک  وک ربصف ااستحب یک تلیضف ےک اسھت ااھٹےئ اگ افر ارگ وت داھکفے افر وصحؽ داین ےک ےئل اہجد رکے اگ وت اہلل اعتیل یھب ےھجت
رایاکریافر بلطداینیکتفصرپااھٹےئ اگاےدبعاہللنبرمعف!وت سجاحتل رپ یھبڑلے اگای سجاحتلرپ امرااجےئ اگاہلل ےھجت
ایساحؽرپااھٹےئاگ۔
رافی  :ملسمنباحمت،دبعارلنمحنبدہمی،اوبفاضحالعءنبدبعاہللنبراعف،انجؿنباخرہج،رضحتدبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہشدتیکتلیضف
ابب  :اہجداکایبؿ
اہشدتیکتلیضف

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 748

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب ٩ازریص٣ ،ح٤س ب ٩اسح ،ٙاسٌ٤ی ١ب ٩ا٣یہ ،ابوزبير ،سٌیس ،ب ٩جبير ،حرضت
ًبساہلل بً ٩باض

ٔیص ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙإ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی ٍَ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
یب إ ٔ ِخ َوا ٥ِ ُُٜ٧بٔأ ُ ُح ٕس َج ٌَ َ ١اہللُ
َسٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا أ ُ ٔػ َ
أَ ِر َوا َح ُض ِٔ ِ ٥ی َج ِو ٔ
غ َٓ َ٤َّ ٠ا
 ٩ِ ٣ٔ ١ث َٔ٤ارٔصَا َو َتأِؤی إلٔ َی َٗ َ٨ازٔی ََ ٩ِ ٣ٔ ١ذصَبٕ ُِٔ ٍٕ َ٘ ٠َّ ٌَ ٣ی ه ٔ ِّ١ا ِِ ٌَ ٟز ٔ
ٖ كَي ِر ٕ ُخ ِرضٕ َتز ٔ ُز أََ ِ ٧ض َار ا َِ ٟح ََّ ٍٔ٨تأِک ُ ُ
ِ
ْشبٔض ٔ َِ ٥و َٔ٘٣یٔ٠ض ٔ َِٗ ٥اُٟوا َ ٩ِ ٣یُ َب ِّ ُّ ٠إ ٔ ِخ َوا٨َ َ ٧ا ًَ َّ٨ا أََّ٧ا أَ ِح َیائْ ِٔی ا َِ ٟح َِّ ُ ٧ ٍٔ ٨ز َز ُٟٔ ٚئَ ََّل یَزِ َص ُسوا ِٔی ا ِٟحٔ َضاز ٔ
َو َج ُسوا ك َ
ٔیب َ٣أکَٔ٠ض ٔ َِ ٥و ََ ِ ٣
یُٗ ٩تُٔ٠وا ِٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ إلٔ َی
َح ٔب َٓ َ٘ا َ ٢اہللُ ُس ِب َحاُ َ ٧ط أََ٧ا أُبَ ُِّ ُِ ٠ض َِٗ ٥ِ ُٜ٨ِ ًَ ٥ا ََٓ ٢أَِ٧زَ َ ٢اہللُ َو ََل َت ِح َشب َ َّن َّأ ٟذ َ
َو ََل َی ُِ٠َُ٨وا ً ٔ َِ ٨س ا ِِ َ ٟ
آَخ ِاْل َیٍٔ
ٔٔ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ادرسی ،دمحم نب ااحسؼ  ،اامسلیع نب اہیم ،اوبزج  ،،دیعس ،نب ریبج ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس
رفاتیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایبجاہمترےاھبیئادحےکدؿدیہشےئکےئگوتاہللاعتیلےن
اؿیکرفوحںیکزبسرگنےکرپدنفںےکٹیپںیمرھکدایفہتنجیکرہنفںرپارتیتافراسےسریسابوہیتںیہافراس(تنج)
ےکلھپاھکیتںیہافروسےنیکدنقولیںںیمریسبارکیتںیہوجرعشےکاسہیںیمےکٹلوہےئںیہبجاؿیکرفوحںےناھکےنےنیپ

افرآراؾفراتحیکذلت وسحمسیکوتاہکوکؿےہوج امہریرطػےسامہرےاھب ںوںکتہیوخربخشیاچنہپدے ہکمہتنج ںیم
زدنہںیہافرںیمہاھکےنےنیپ وکاتلمےہ(مہاؿوکہیوخربخشیاسےئلانساناچےتہںیہاتہک)فہاہجدےسےبوتیہجہن ربںیتافرافکر
ےساتقؽفدجاؽںیمےھچیپہنںیٹہسپاہلل اعتیلےنرفامایںیماہمتریہیوخربخشیاؿکتاچنہپدفںاگسپاہللاعتیلےنہیآتیانزؽ
رفامیئ۔(رتہمج)وجولگاہللیکراہںیمامرےےئگا وکرمدہرہسگتموہکہکلبفہاےنپربےکوضحرزدنہںیہافرفاہںےکرزؼےس
ضیفایبںیہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دبعاہللنبادرسی،دمحمنباقحس،الیعمسنباہیم،اوبزج ،،دیعس،نبریبج،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہیاببونعاؿےساخیلےہ
ابب  :اہجداکایبؿ
ہیاببونعاؿےساخیلےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 749

راوی ٣ :شسز ،یزیس ،ب ٩زریًٍ ،وٖ ،حرضت حش٨اء ب٨ت ٌ٣اویہ اْٟصی٤یہ اپ٨ے ذرا اس ٥٠ب ٩س٠ی٥

اْٟصیَّ ٔ٤ی ٍُ َٗاَِ ٟت َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِِّم َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِو ْٖ َح َّسثَت ِ َ٨ا َح ِش َ٨ا ُئ ب ٔ ُِ ٨ت ٌَُ ٣او ٔ َی ٍَ َّ ٔ
ُُِٗ ٠ت ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ی ا َِ ٟح ََّٗ ٍٔ ٨ا َ ٢أ ٨َّ ٟيي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ِ ٥َ ٠ی ا َِ ٟح ََّ ٍٔ ٨و َّ
اٟظضٔی ُس ِٔی ا َِ ٟح ََّ ٍٔ ٨وا ِِ ٤َ ٟوُٟوزُ
ُّ

ِٔی ا َِ ٟح ََّ ٍٔ ٨وا َِ ٟوئ ٔی ُس ِٔی ا َِ ٟح ٍَّٔ٨

دسمد ،سیدی ،نب زرعی ،وعػ ،رضحت انسحء تنب اعمفہی ارصلتمبہ اےنپ اچچ املس نب میلس ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک ںیم ےن یبن رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپاھچہکتنجںیموکؿوہاگ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایتنجںیماایبنءوہں ےگدیہش(ینعی
ومنم)وہںےگانصقدیپادشہےچبوہںےگافرفہایچبںوہںیگنجوکزدنہدانفدایایگ۔
رافی  :دسمد،سیدی،نبزرعی،وعػ،رضحتانسحءتنباعمفہیارصلتمبہاےنپاچچاملسنبمیلس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیہشیکافشتعوبقؽیکاجےئیگ

ابب  :اہجداکایبؿ
دیہشیکافشتعوبقؽیکاجےئیگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 750

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح ،یحٌي ب ٩حشا ،٪وٟیس ب ٩رباح ،حرضت ٤٧يرا ٪بً ٩تبہ

اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ َُ ٩ربَا ٕح ِّ
اٟذ َ٣ار ُّٔی َح َّسثَىٔي ًَ ِِّم َ ٤ِ ٔ ٧زا ُ ٪بِ ًُُ ٩ت ِ َب ٍَ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩ح َّش َ

ْشوا َّٓٔنيی َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َّ
اٟذ َ٣ار ُّٔی َٗا ََ ٢ز َخ ِ٨َ ٠ا ًَل َی أ ُ َِّّ ٦
ِّ
اٟس ِر َزا َئ َی ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
اٟس ِر َزا ٔ
ئ َوِ َ ٧ح ُ ٩أَیِ َت ْاَ٘ َٓ ٦اَِ ٟت أَبِ ٔ ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُظَ َّٔ ٍُ َّ
اٟظضٔی ُس ِٔی َس ِبٌٔي َن ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١بَ ِیتٔطٔ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َػ َواب ُ ُط َربَا ُح بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟیسٔ
ادمحنباصحل،ییحینباسؿ،فدیلنبرابح،رضحتریمناؿنبہبتعےسرفاتیےہہکمہاؾدرداءےکاپسےئگافرمہمیتیےھتاؾ
درداء ےن اہکوخش وہاج ںیم ےناوبدرداءےس انسےہہک انجبروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایدیہشیک افشتعاس ےک
الہاخہنےکرتسآدویمںےکقحںیموبقؽیکاجےئیگ۔اوبدافٗدےناہکحیحصانؾرابحنبفدیلےہ۔

رافی  :ادمحنباصحل،ییحینباسؿ،فدیلنبرابح،رضحتریمناؿنبہبتع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیہشیکربقرپونررباتسےہ
ابب  :اہجداکایبؿ
دیہشیکربقرپونررباتسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 751

راوی ٣ :ح٤س ب٤ً ٩زو ،س٤٠ہ ،ابٓ ٩ـ٣ ،١ح٤س ب ٩اسح ٙیزیس ب ٩رو٣ا ،٪رعوہ حرضت ًائظہ

ا٩ِ ًَ ٪
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اٟزَّاز ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا َسَ ٍُ ٤ََ ٠ی ٌِىٔي ابِ َ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ ٣ُ ٩ِ ًَ ١ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔي یَزٔی ُس بِ ُُ ٩رو ََ ٣
ات اَ ٨َّ ٟحاش ُّٔي ُ٨َّ ٛا َ َ ٧ت َح َّس ُث أََّ٧طُ ََل َیزَا ُ ٢یُ َزی ًَل َی َٗبِرٔظ ُْٔ ٧ور
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت َ٤َّ ٟا ََ ٣
ُِ
دمحمنبرمعف،ہملس،انبلضف،دمحمنبااحسؼسیدینبرفامؿ،رعفہرضحتاعہشئےسرفاتیےہہکبج(اشہہشبح) اجنیشااقتنؽرک
ایگوتولگمہےسایبؿرکےتےھتہکاسیکربقرپہشیمہونررباتسےہ(نکممےہفہدیہشیکومترماوہ)۔
رافی  :دمحمنبرمعف،ہملس،انبلضف،دمحمنباقحسسیدینبرفامؿ،رعفہرضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہیاببونعاؿےساخیلےہ
ابب  :اہجداکایبؿ
ہیاببونعاؿےساخیلےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 752

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،طٌبہ٤ً ،زو ب٣ ٩زہ٤ً ،زو ب٣ ٩ی٤وً ،٪بساہلل ب ٩ربیٌہ ،حْصت ًبیس ب ٩خاٟس اٟشِ٠م

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ َِ ٤زو بِ َِ ٣َ ٩ی ُ٤و ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اہللٔ بِ ُٔ ٩ربَی ٌَِّ ٍَ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس
َخ بَ ٌِ َس ُظ ب ٔ ُح ٍُٕ ٌَ ٤
اٟشِّ ٔ ٠
َِم َٗا َ ٢آخَی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَي ِ َن َر ُج َ٠ي ِ ٔن َٓ ُ٘ت ٔ َ ١أَ َح ُسص َُ٤ا َو ََ ٣
بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ُّ
ات ِاْل َ ُ

أَ ِو ِ َ ٧حؤصَا ٓ ََؼ َِّ ٠ی َ٨ا ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ُٗ ِ٠ت ُِ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٥ا َز ًَ ِوَ٧ا َُ ٟط َو ُٗ ِ٨َ ٠ا َّ
ِْف َُ ٟط َوأَ ِٔ ٟح ِ٘طُ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ
بٔ َؼاح ٔبٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَیِ ََ ٩ػ ََلتُ ُط َب ٌِ َس َػ ََلتٔطٔ َو َػ ِو ُُ ٣ط َب ٌِ َس َػ ِو ٔ٣طٔ َط َّ
َ ُط ٌِ َب ٍُ ِٔی َػ ِو ٔ٣طٔ

َو ًَ َُ ُ٠٤ط َب ٌِ َس ًَ َٔ٠٤طٔ إ ٔ َّ ٪بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َ٤َ ٛا بَي ِ َن َّ
ق
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َواْلِ َ ِر ٔ

دمحمنب،ریث،ہبعش،رمعفنبرمہ،رمعفنبومیمؿ،دبعاہللنب رہعیب،رصحتدیبع نباخدل ایملسلےسرفاتیےہ ہک انجبروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف آدویمں ےک درایمؿ اھبیئ اچرہ اقمئ رکا دای۔ سپ اؿ ںیم ےس اکی (راہ دخا ںیم) امرا ایگ افر دفرسا
رقتةی اکی ہتفہ دعب رم ایگ (ینعی دفرسا یعبط ومت رما) سپ مہ ےن اس یک امنز انجزہ زپیھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ےس
وپاھچہکمتےناسےکقحںیمایکداعیک؟مہےنرعضایکہکمہےنہیداعیکہکاےاہللاسیکرفغمترفامافراسوکاےنپاسیھت
ےسالمدےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیمتےنایکایک؟اسیکفہامنزںیایکوہںیئوجاسےناےنپاسیھتےکرمےنےک
دعب زپںیھ افر اس ےک فہ رفزے ایک وہےئ وج اس ےن اےنپ اسیھت ےک رمےن ےک دعب رےھک افر اس ےک فہ اامعؽ ایک وہےئ وج اس
ےناےنپاسیھتےکرمےنےکدعبااجنؾدےیئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایکشیباؿدفونںےکدرایمؿااسیرفؼےہےسیج
زنیمفآامسؿںیم۔اسدحثیےکاکیرافیہبعشوککشوہاہکاسںیمرفزہاکذرکایکایںیہن۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ہبعش،رمعفنبرمہ،رمعفنبومیمؿ،دبعاہللنبرہعیب،رصحتدیبعنباخدلایملسل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارجتےلرکاہجدرکان

ابب  :اہجداکایبؿ
ارجتےلرکاہجدرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 753

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩وسي٤ً ،ز بً ٩ث٤ا٣ ،٪ح٤س ب ٩رحب ،ابوس٤٠ہ ،س٠ی٤٠ا ٪ب ٩س٠ی ،٥حرضت ابوایوب انؼاری

رح ٕب ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َوأََ٧ا َ ٔ ٟحسٔیثٔطٔ
وسي اٟزَّاز ُّٔی أَ ِخب َ َرَ٧ا ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
اَ ٪ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩

أَ ِت َ٘ ُ ٩ِ ًَ ٩أَبٔی َسُ ٍَ ٤ََ ٠سََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُُ ٩سَِ ٠ی َٕ ٩ِ ًَ ٥ی ِحٌَي بِ َٔ ٩جابٔز ٕ َّ
وب أَُ َّ ٧ط
وب اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
اٟلائٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَخٔی أَبٔی أَ ُّی َ
ار َو َس َتُٜو ُُ ٪جُ٨و ْز َُ ٣ح ََّ ٨س ْة ُت ِ٘ َل ٍُ ًََِ ٠یَٔ ٓ ٥ِ ُٜیضا
َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ٢س ُت ِٔ َتحُ ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜاْلِ َ َِ ٣ؼ ُ

بُ ٌُ ْ
 ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ١ا َِ ٟب ٌِ َث ٓ َٔیضا َٓ َی َت َد َُّ ٠ؽ ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ٔ٣طٔ ث ُ ََّ ٥ی َت َؼ َّٔ ُح ا َِ َ٘ ٟبائ ٔ ََ ١ی ٌِز ٔ ُق َنٔ َِش ُط ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥ی ُ٘و ُ٩ِ ٣َ ٢
رک ُظ اَّ ٟز ُج ُ
وث ٓ ََی ِ َ
َّطة ٕ َٔ ٩ِ ٣ز ٔ٣طٔ
أَ ِٔٔٛیطٔ َب ٌِ َث ََ ٛذا َ ٩ِ ٣أَ ِٔٔٛیطٔ َب ٌِ َث ََ ٛذا أَ ََل َوذََ ٔ ٟ
َ اْلِ َ ٔجيرُ إلٔ َی ٔ ٔ
آَخ َٗ ِ َ
اربامیہ نب ومیس ،رمع نب امثعؿ ،دمحم نب رحب ،اوبہملس ،سلبلمااؿ نب میلس ،رضحت اوباویب ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن

انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفام ےت وہےئ انس ہک مت رپ ڑبے ڑبے رہش حتف ےئک اجںیئ ےگ افر رکشل اےھٹک ےئک اجںیئ
ےگافراؿرکشلفںںیمےساکیہصحاہمترےےئلیھبانجیھبرضفریرقاراپےئاگ۔نکیلمتںیمےسوکیئااسییھبوہاگوجاہجد ںیم
ریغب یسک ارجت ےک اجان دنسپ ںیہن رکے اگ۔ فہ اینپ وقؾ ےس اھبےگ اگ افر ابقلئ وک ڈوھڈنے اگ افر ہی ےتہک وہےئ اینپ دخامت شیپ
رکے اگ وکؿ ےہ وج ےھجم اینپ ہگج اہجد ںیم اتجیھب ےہ وکؿ ےہ سج ےک دبہل اہجد ںیم ںیم رشتک رکفں وت اجؿ ول ہی صخش (اجمدہ
ںیہن)رصػزمدفرےہاےنپوخؿےکرخیرطقہکت۔

رافی  :اربامیہنبومیس،رمعنبامثعؿ،دمحمنبرحب،اوبہملس،سلبلمااؿنبمیلس،رضحتاوباویبااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہجدرپارجتےنیلیکااجزت
ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدرپارجتےنیلیکااجزت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 754

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩حش ،٩ححاد ،ب٣ ٩ح٤سً ،بسا َ٠٤ٟب ٩طٌیب ب ٩وہبٟ ،یث ب ٩سٌس ،اب ٩طفی ،حرضت ًبساہلل ب٩

ً٤زو

َّاد َی ٌِىٔي ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ح و َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ُُ ٩ط ٌَ ِیبٕ َو َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ا ِِّ ٔ٤ٟؼی ٔص ُّي َح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
َوصِبٕ ًَ َِّ ٩
َشیِ ٕح ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩طفَ ٕٓی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اِ ٠ٟیثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩ح ِی َو َة بِ َٔ ُ ٩
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٠ِ ٔ ٟ ٢ازٔی أَ ِجزُ ُظ َوَ ٠ِ ٔ ٟحاً ٔ ٔ ١أَ ِجزُ ُظ َوأَ ِجزُ ا َِِ ٟازٔی
اربامیہنبنسح،اجحج،نب دمحم،دبعاکلملنببیعشنبفبہ،ثیلنبدعس،انبیفش ،رضحتدبعاہللنبرمعفےسرفاتیےہہک
انجبروسؽاہللےنرفامایاغزی(اجمدہ) ےک ےئلوتاس اکاانپ ذایتارجےہ نکیلاسےکدمد اگرےکےئل(دفارجںیہ) اکیاینپدمد اک
دفرسےاجمدہےکاہجداک۔
رافی  :اربامیہنبنسح،اجحج،نبدمحم،دبعاکلملنببیعشنبفبہ،ثیلنبدعس،انبیفش،رضحتدبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہجدںیماےنپاکؾےکےئلونرکےلاجےناکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدںیماےنپاکؾےکےئلونرکےلاجےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 755

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟحً ،بساہلل ب ٩وہبً ،اػ ٥ب ٩حٜی ،٥یحٌي ب ٩ابی ً٤زو طیبانی ،حرضت یٌلی ب٨٣ ٩بہ

اػ ُ ٥بِ َُ ٩حٕٔ ٜیَ ٩ِ ًَ ٥ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَب ٔی ًَ ِ٤ز ٕو َّ
اٟش ِی َبان ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ٔ

بِ َّٔ ٩
َِم أَ ََّ ٪ی ٌِل َی ابِ ََ ٨ِ ٣ُ ٩ی ٍَ َٗا َ ٢آذ َََ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا َِِ ٟزِو ٔ َوأََ٧ا َط ِی ْذ َٛبٔي ْر َِ ٟی َص لٔی َخاز ٔ ْ٦
اٟسیِِّ ٔ ٠
اٟش ِض َ٤ا َٔ ٪و َ٣ا
َٓا َِ ٟت َِ ٤ش ُت أَ ٔجي ّرا یَِٜٔٔیىٔي َوأ ُ ِجزٔی َُ ٟط َس ِض َُ ٤ط ٓ ََو َج ِس ُت َر ُج َّل َٓ َ٤َّ ٠ا َزَ٧ا اَّ ٟزح ٔی ُ
 ١أَ َتانٔی َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَ ِزرٔی َ٣ا ُّ
ُ
اَّ ٪
رض ِت ََُ ٔ ٨یُ ٤تطُ أَ َر ِز ُت أَ ِ ٪أ ُ ِجز ٔ َی َُ ٟط
َی ِبَ ُّ ُ٠س ِض ِٔم ٓ ََش ِّ ٥لٔی َط ِیئّا ک َ َ
اٟش ِض ُ ٥أَ ِو  ٥َِ ٟیَََ ٓ ٩ِ ٜش َِّ ٤ی ُت َٟطُ ثَ ََلثَ ٍَ َزَ٧أ٧ي َر َٓ َ٤َّ ٠ا َح َ َ
ُک ُت َّ
اٟسَ ِ ٧یا
ُک ُت َُ ٟط أَ َِ ٣ز ُظ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَ ٔج ُس َٟطُ ِٔی َُزِ َوتٔطٔ َص ٔذظ ِٔٔی ُّ
اٟسَ٧أ٧يرَ َٓحٔئ ُِت أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َ ِ
َس ِض َُ ٤ط ٓ ََذ َ ِ

َخة ٔإ ٔ ََّل َزَ٧أ٧ي َر ُظ َّأًٟي َس َِّم
َو ِاْل ٔ َ

ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،اعمصنبمیکح،ییحینبایبرمعفنابیین،رضحتیلعینبہبنمےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں وک اہجد ںیم ےنلکن رپ ااھبرا۔ ںیم تہب وبڑاھ وہ اکچ اھت افر ریمے اپس وکیئ دختم اگر یھب ںیہن اھت سپ

ںیم ےن المزؾ یک التش رشفع یک وج ریمے اکؾ آےئ افر امؽ تمینغ ےک اےنپ  ےص ںیم ےس اکی ہصح اس وک یھب دفں سپ ےھجم
دختمےکےئلاکیصخشلم ایگ۔بجرفایگناکفتقایوتفہریمےاپسایافروبالےھجمںیہنولعمؾہکدف ےصےنتکوہںےگافرریما
ہصحانتکےھٹیباگذہلاریمیارجتنیعتمرکدفوخاہںیہمتتمینغںیمےسہصحےلمایہنےلمسپںیمےننیتدانیراسیکارجترقمر
رکدی۔بجےھجمتمینغاکامؽالم وتںیمےناسںیمےساکیہصحاساکیھباگلاناچاہنکیلاعمےھجمدایناکایخؽایگ(ینعیہیایخؽایگہک
اسیکزمدفرینیتدانیرےطوہیکچیھت)ںیمانجبیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہاافراساکاعمہلمآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمراھک وتانجبیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایںیموتاؿےطدشہنیتدانیرفں ےک
العفہداینفآرختںیماساکاہجدںیموکیئہصحںیہناپات۔
رافی  :ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،اعمصنبمیکح،ییحینبایبرمعفنابیین،رضحتیلعینبہبنم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فادلنییکرمیضےکریغباہجدںیمرشتک
ابب  :اہجداکایبؿ
فادلنییکرمیضےکریغباہجدںیمرشتک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 756

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیاً ،٪لاء ب ٩سائب ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًَ َلا ُئ بِ َُّ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی

َ ًَل َی ا ِٟض ٔ ِح َزة ٔ َو َت َز ُِ ٛت أَبَ َو َّی َی ِبَٔ ٜیا َٔ٘ َٓ ٪ا َِ ٢ار ٔج ٍِ ًََِ ٠یض ٔ َ٤ا
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َٔ ٢جئ ُِت أُبَای ٔ ٌُ َ
َٓأ َ ِؿ ٔحُ ِٜض َ٤ا َ٤َ ٛا أَبِ َِ ٜی َت ُض َ٤ا
دمحمنب،ریث،ایفسؿ،اطعءنباسبئ،رضحتدبعاہللنبرمعفےسرفاتیےہہکاکیصخشانجبیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیک
دختمںیماحرضوہا افر رعض ایکایروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ںیمآپ یلص اہللہیلعفآہلفملسےس رجہت رپتعیبرکےن
یک تین ےس احرض وہا وہں افر ںیم ےن اےنپ فادلنی وک رفےت وہےئ وھچڑا ےہآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای اج اؿ ےک اپس
فاسپاجافراؿوکاسنہسجرطحوتےناؿوکرالای۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،اطعءنباسبئ،رضحتدبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
فادلنییکرمیضےکریغباہجدںیمرشتک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 757

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا ،٪حبیب ب ٩ابی ثابت ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو

ض ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ١
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪حب ٔ ٔ
یب بِ ٔ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَبٔی ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
َ أَبَ َوا َٔٗ ٪ا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََٔٔٓ ٢یض ٔ َ٤ا َٓ َحاصٔ ِس َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز
إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أ ُ َجاصٔ ُس َٗا َ ٢أَ ََ ٟ

َّ
اس ُ٤طُ َّ
َفو َر
أَبُو ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
ارع ِ
ض َص َذا اٟظ ٔ ُ
اٟشائ ُٔب بِ ُُّ َ ٩

دمحمنب،ریث،ایفسؿ،بیبح نبایباثتب،رضحتدبعاہللنبرمعفےسرفاتیےہہک اکیصخشانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر درایتف ایک ہک ںیم اہجد ںیم رشکی وہ اتکس وہں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایک
ریتے فادلنی ںیہ؟ اس ےن اہکںاہںآپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامای وت رھپ وت ایہن یک دختم ںیم رہ رک اہجد رک۔ اوبداد ےتہک
ںیہہکاساشرعاوباابعلساکانؾاسبئنبرففخےہ۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،بیبحنبایباثتب،رضحتدبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
فادلنییکرمیضےکریغباہجدںیمرشتک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 758

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼورً ،بساہلل ب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،حرضت ابوسٌیس خسری

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ ََّ ٪ز َّرا ّجا أَبَا َّ
اٟش ِ٤حٔ َح َّسث َ ُط ًَ ِ ٩أَبٔی
ََ أَ َح ْس
ا َِ ٟض ِی َث ٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُج َّل َصا َج َز إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ا َِ ٟی ََ٘ َٓ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ص َِ ٟ ١
ََ َٓ َحاص ِٔس َوإ ٔ ََّل َٓب ٔ َّرص َُ٤ا
َ َٗا َََ ٢ل َٗا َِ ٢ار ٔج ٍِ إَِٔ ٟیض ٔ َ٤ا َٓا ِس َتأِذُٔ ِ ٧ض َ٤ا َّٓ ٔ ِ ٪أَذَٔ٧ا َ ٟ
ای َٗا َ ٢أَذَٔ٧ا ََ ٟ
بٔا َِ ٟی ََٗ ٩ٔ ٤ا َ ٢أَبَ َو َ
دیعسنبوصنمر،دبعاہللنبفبہ ،رمعفنباحرث،رضحتاوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکاکیصخش(اہجدیکرغضےس)نمی
ےسرجہترکےکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےسوپاھچہکایکنمیںیم
ریتا وکیئ (رہتش دار فریغہ) ےہ اس ےن اہک اہں ریمے امں ابپ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ہک ایک اںوہں ےن ےھجت

(رجہت افر اہجد یک) ااجزت دی ےہ؟ اس ےن اہک ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اب وت اںیہن ےک اپس اج افر اؿ ےس
ااجزتےل۔ارگفہےھجتااجزتددیںیوتاہجدںیمرشکیوہفرہناںیہنیک(دختمرکےک)یکینامک۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرںیتاہجدںیمرشکیوہیتکسںیہ
ابب  :اہجداکایبؿ
وعرںیتاہجدںیمرشکیوہیتکسںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 759

راوی ً :بساٟشَل ٦ب٣ ٩لہز ،جٌْف ب ٩س٠مَي ،٪ثابت ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس َّ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ْف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٩ِ ًَ ٪ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ک َ َ
اٟش ََلٔ ٦بِ َُ ٣ُ ٩لضِّز ٕ َح َّسث َ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
ی ٩ا َِ ٟح ِزوَی
َی ِِزُو بٔأ ُ ُِّ ٦سَِ ٠ی َٕ ٥ون ِٔش َوة ٕ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ َ ٔ ٟی ِش٘ٔي َن ا ِ٤َ ٟا َئ َویُ َساو ٔ َ
دبعاالسلؾنبرہطم،رفعجنبامیلسؿ،اثتب،رضحتاسننبامکلےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساہجد
ںیماؾمیلسافردنچد رگااصنریکوعروتںوکےلاجایرکےتےھتاتہکفہزویمخںوکاپینالپںیئافراؿیکرممہیٹپرکںی۔
رافی  :دبعاالسلؾنبرہطم،رفعجنبامیلسؿ،اثتب،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اظملاحومکںےکاسھتلمرکاہجدرکاناجزئےہ
ابب  :اہجداکایبؿ
اظملاحومکںےکاسھتلمرکاہجدرکاناجزئےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 760

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،ابوٌ٣اویہ ،جٌْف ب ٩بزٗا ،٪یزیس ب ٩ابی طیبہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

یس بِ ٔ ٩أَبٔی نُ ِظ َب ٍَ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا َ٢
اَ ٩ِ ًَ ٪یز ٔ َ
ْف بِ ُ ٩ب ُ ِز َٗ َ
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
َّ
ْف ُظ ب ٔ َذِ ٧بٕ َو ََل
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ثَ ََل ْث ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ ِٔ ١اْل ٔ َی٤ا ٔ ٪ا ِل َُّ ٜ
ٕ ًَ ََّٗ ٩ِ ٤ا َََ ٢ل إ ٔ ََ ٟط إَٔل اہللُ َو ََل ُ ِّ َٜ ُ ٧

آَخ أ ُ ًَّٔ٣ي َّ
اٟس َّجا ََ ٢لَ یُ ِب ٔلُ ُ٠ط َج ِو ُر َجائ ٔز ٕ َوَلَ
ِٔ ٧
ُُخ ُج ُط ِٔ ٩ِ ٣اْل ٔ ِس ََل ٔ ٦بٔ ٌَ ََ ١ٕ ٤وا ِٟحٔ َضازُ َ٣اقٕ ُُ ٨ِ ٣ذ َب ٌَ َثىٔي اہللُ إلٔ َی أَ ُِ ٪ی َ٘ات ٔ َُ ٔ ١
ًَ ِس ًَُ ٢از ٔ َٕ ٢و ِاْل ٔ َی٤ا ُ ٪بٔاْلِ َٗ َِسارٔ
دیعس نب وصنمر ،اوباعمفہی ،رفعج نب رباقؿ ،سیدی نب ایب ہبیش ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل
ّللَّ اکاقلئ وہاےنپاہھتافرزابؿ وکاؿےس
ہیلعفآہلفملسےنرفاماینیتابںیتاامیؿیکڑج افراینبدںیہافؽہیہکوجصخش َ ال ِإلَ َة ِإ َّ الا ُ
اچبانیسکوکانگہیکانبءرپاسیکریفکتہنرکانینعییسکلمعیکانبءرپاسوکدارئہاالسؾےساخرجہنانھجمسدفرسےاہجداجریےہریمی
تثعب ےک فتق ےس اہجں کت ہک ریمی اتم اک آرخی صخش اتقؽ رکے اگ داجؽ ےس افر (اید روھک) اہجد وک وکیئ زیچ ابلط ںیہن رک
یتکسہناظملاک ملافرہناعدؽاکدعؽرسیتےدقتریرپاامیؿرانھک۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،اوباعمفہی،رفعجنبرباقؿ،سیدینبایبہبیش،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اظملاحومکںےکاسھتلمرکاہجدرکاناجزئےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 761

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہبٌ٣ ،اویہ ،اب ٩ػاٟحًَ ،لء ب ٩حارثٜ٣ ،حو ،٢حرضت ابوہزیزہ

ئ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث ًَ ُِ ِٜ٣َ ٩حو ٕ ٩ِ ًَ ٢أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔي ٌَُ ٣او ٔ َی ٍُ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ا ٪أَ ِو َٓا ٔج ّزا َواٟؼَّ ََلةُ َوا ٔج َب ٍْ
ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٟحٔ َضازُ َوا ٔج ْب ًََِ ٠ی ٍَ ٣َ ٥ِ ُٜکُ ِّ١أَ ٔ٣ير ٕبَ ًّزا ک َ َ
ا ٪أَ ِو َٓا ٔج ّزا َوإ ٔ ِ١َ ٔ٤ًَ ٪
ا ٪أَ ِو َٓا ٔج ّزا َوإ ٔ ِ ١َ ٔ٤ًَ ٪ا ِل ََ ٜبائ َٔز َواٟؼَّ ََلةُ َوا ٔج َب ٍْ ًَل َی کُِ ٣ُ ِّ١ش ٥ٕ ٔ ٠بَ ًّزا ک َ َ
ِٕ کُِ ٣ُ ِّ١ش ٥ٕ ٔ ٠بَ ًّزا ک َ َ
ًََِ ٠یَ ٥ِ ُٜخَ ٠

ا ِلَ َٜبائ َٔز

ادمحنباصحل،انبفبہ،اعمفہی،انباصحل،العءنباحرث،وحکمؽ،رضحتاوبرہریہ ےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترے ےئل رہ احمک ےک اسھت لم رک اہجد رکان فابج ےہ وخاہ فہ کین وہ ای دباکر۔ افر اہمترے ےئل رہ
املسمؿ (اام ؾ) ےک ےھچیپ امنز زپانھ فابج ےہ وخاہ فہ کین وہ ای دباکر ارگہچ فہ انگہ ہریبہ اک رمبکت یہ ویکں ہن وہ افر ایس رطح
اہمترےےئلرہاملسمؿ(تیم)رپامنز(انجزہ)زپانھفابجےہوخاہفہکینوہایدباکر۔وخاہانگہہریبہاکرمبکتیہویکںہنراہوہ۔
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،اعمفہی،انباصحل،العءنباحرث،وحکمؽ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیصخشدفرسےصخشیکوساریاہجدںیماامعتسؽرکاتکسےہ
ابب  :اہجداکایبؿ
اکیصخشدفرسےصخشیکوساریاہجدںیماامعتسؽرکاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 762

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٠مَيً ،٪بیسہ ب ٩ح٤یس ،اسوزٗ ،یص٨٣ ،یح ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪اْلِ ََ ِ ٧بار ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی َسةُ بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ ُِ ٧ ٩ب َ ِی ٕح ا ِ٨َ ٌَ ٟز ٔ ِّی ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
یَ ٩واْلِ َ ِن َؼارٔ إ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪إ ٔ ِخ َوا٥ِ ُٜٔ٧
ْش ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
اہللٔ َح َّس َث ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط أَ َرا َز أَ َِ ٪ی ِِز ُ َو َٓ َ٘ا ََ ٢یا ََ َ ٌِ ٣

َٗو ّ٣ا َِ ٟیص َُ ٟض ِ٣َ ٥اَ ٢وَلَ ًَ ٔظي َر ْة َِٓ٠ی ُـ َّ ٥أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛإَِٔ ٟیطٔ اَّ ٟز ُج َ٠ي ِ ٔن أَ ِو َّ
اٟث ََلثٍَٔ ٓ ََ٤ا ْٔل َ َح ٔسَ٧ا ٔ ٩ِ ٣هَ ِضز ٕ َی ِحُ ُ٠ٔ٤ط إ ٔ ََّل ًُ ِ٘ َب ٍْ ََ ِ٘ ٌُ ٛب ٍٔ
َ
ْ
ِ
َ
َی ٌِىٔي أَ َح ٔسص َِٔٗ ٥ا َََ ٓ ٢ـ َُ ٤ِ ٤ت إلٔ َ َّی اث ِ َ٨ي ِ ٔن أَ ِو ثَ ََلثَ ٍّ َٗا َ٣َ ٢ا لٔی إ ٔ ََّل ًُ ِ٘ َب ٍْ ََ ِ٘ ٌُ ٛب ٍٔ أَ َح ٔسص َِٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ج َ٤لٔی

متن
دمحمنبامیلسؿ،دیبعہنبدیمح،اوسد،سیق ،ح،رضحتاجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن اہجد اک ارادہ ایک وت رفامای اے رگفہ اہمرجنی ف ااصنر مت ںیم ےس ھچک اےسیولگ یھب ںیہ وج ہن امؽ ف دفتل رےتھک ںیہ (سج اہجد ںیم
ہصحںیل) افر ہن اہیں اؿ ےکرھگ ابر ںیہ(نج فہ وغشمؽ وہں)سپ ںیہمت اچےئہ ہک رہصخش اےنپ اسھت دف ای نیت آدویمں وک اےنپ
اسھترشکیرفسرکےلاسرطحرپاہکارگمہںیمےسیسکاکیےکاپسوساریہنوہ(افردفرسفںےکاپسوہ)وتبسابریابری
وساریرکںی۔اجرب ےتہکںیہہکںیمےناےنپاسھتدفاینیتآدویمںوکاشلمرکایلافرںیماےنپافٹنرپیھبجوساریرکاتبجریما

ربمنآات۔

متن
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،دیبعہنبدیمح،اوسد،سیق ،ح،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امؽتمینغافرارجرختےکےئلاہجدرکان
ابب  :اہجداکایبؿ
امؽتمینغافرارجرختےکےئلاہجدرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 763

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح ،اسس ب٣ ٩وسيٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟح ،حرضت ؿ٤زہ ب ٩زُب اٟسیاری

وسي َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ٍُ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَىٔي َؿ َِ ٤زةُ أَ َّ ٪ابِ َُ ٩زُِبٕ ِاْلٔیَاز ٔ َّی َح َّسثَ ُط
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا أَ َس ُس بِ َُ ٣ُ ٩

َّ
َّ
َ
َ
َف َج ٌِ َ٨ا
َٗا ََ٧ ٢زَ ًََ ٢ل َ َّی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ح َوا َ ٍَ ٟاْلِ ِزز ٔ ُّی َٓ َ٘ا َ ٢لٔی َب ٌَ َث َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسًَ ٥َ ٨َ ِِ ٨َ ٔ ٟ ٥َ ٠ل َی أٗ َِسا ٔ٨َ ٣ا َ َ
ََٓ ٥َِ ٠ن ِِ ََ ٥ِ ٨ط ِیئّا َو َرع َٖ ا َِ ٟح ِض َس ِٔی ُو ُجوصٔ َ٨ا َٓ َ٘ َأ ٓ ٦ی َ٨ا َٓ َ٘ا ََّ ٢
ٕ ًَ ُِ ٨ض َِ ٥و ََل َتَ ٔ ُِ ٠ض ِ ٥إلٔ َی أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ ِ٥
اُ ٠ٟض َََّ ٥ل َتَ ٔ ُِ ٠ض ِ ٥إلٔ َ َّی َٓأ َ ِؿ ٌُ َ
َ
ض ٓ ََی ِش َتأِثٔزُوا ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥ث ُ ََّ ٥و َؿ ٍَ َی َس ُظ ًَل َی َرأِسٔي أَ ِو َٗا ًََ ٢ل َی صَا ًَٔ٣ي ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا ابِ ََ ٩ح َوا ٍََ ٟ
ٓ ََی ٌِحٔزُوا ًَ َِ ٨ضا َو ََل َتَ ٔ ُِ ٠ض ِ ٥إلٔ َی ا٨َّ ٟا ٔ
َ
َ ١واْلِ ُ ُ٣و ُر ا ٌِٟٔوَ ُاَ ٦و َّ
رق ُب ٔ٩ِ ٣
إٔذَا َرأَیِ َت ا ِٟد ٔ ََل َٓ ٍَ َٗ ِس َ٧زََِ ٟت أَ ِر َق ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟس َس ٍٔ َٓ َ٘ ِس َزِ َ ٧ت اٟزَّ ََلزٔ َُ ٢وا َِ ٟب ََلب ٔ ُ
اٟشا ًَ ٍُ َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ أ ِ َ
َ
ض َٔ ٩ِ ٣یسٔی َص ٔذظ ٔ َٔ ٩ِ ٣رأِ ٔس َ
ا٨َّ ٟا ٔ
ادمحنباصحل،ادسنبومیس،اعمفہینباصحل،رضحتہرمہنبزبغادلایریےسرفاتیےہہکدبعاہللنبوحاہلامہرےامہمؿ
وہےئوتاںوہ ںےن ھجےسایبؿایکہکاکیرمہبتانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنںیمہاپایپدہاکیزغفہےکےئلرفاہن
رفامایاتہکمہامؽتمینغاحلصرکںیآرخاکرمہاساحؽںیمفاسپوہےئہکامؽتمینغںیمےسںیمہھچکیھباہھتہناگلاھت۔آپ
یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن امہرے رہچفں ےس  تقش افر  نکھ ےک آاثر وسحمس رفام ےئل سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس امہرے
درایمؿ ڑھکے وہےئ افر ویں ےتہک وہےئ اے اہلل! وت اؿ وکاسرطح ریمے وحاہل تمرک ہک اؿیک ربخ  وری ےس اعزج رہ اج افر
وخد اؿ وک اؿ ےک وحاہل یھب تم رک ہک فہ اس ےس اعزج رہ اجںیئ افر دفرسےولوگں ےک یھب وحاہل تم رک ہک فہ اےنپ آپ وک ربرت
 ےنھجمںیگل۔اسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریمےرسرپدتسابمرکریھپاافررفامایاےانبوحاہلبجوتالختفوک
ارضدقمس (اشؾ) ںیمارتات دےھکیاگوتھجمسےلہکززلےلاصمبئافروحادث رقبیآ ےئگافر اسدؿایقتمولوگں ےساس
دقررقبیوہیگسجدقرریتےرسےسریمااہھتےہ۔
رافی  :ادمحنباصحل،ادسنبومیس،اعمفہینباصحل،رضحتہرمہنبزبغادلایری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشاےنپآپوکاہللےکاہھتچیبڈاےل
ابب  :اہجداکایبؿ
وجصخشاےنپآپوکاہللےکاہھتچیبڈاےل

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 764

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤ازً ،لاء ب ٩سائب٣ ،زہ ،حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ َلا ُئ بِ َُّ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ َِّ ٣ُ ٩ز َة ا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠حٔ َب َربُّ َ٨ا ًَزَّ َو َج ََّ ٩ِ ٣ٔ ١ر ُج َُٕ ١زَا ِٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َٓاَ ِ ٧ضزَ ََ ٦ی ٌِىٔي أَ ِػ َحابَطُ ٓ ٌََ٣َ ٥َ ٔ ٠ا ًََِ ٠یطٔ
َف َج ٍَ َحًَّي أ ُ َصز ٔ َیَ ٙز ُُ ٣ط ٓ ََی ُ٘و ُ ٢اہللُ َت ٌَال َی ََ ٤َ ٔ ٟلئَٜٔتٔطٔ اُ ِ ٧وزُوا إلٔ َی ًَ ِبسٔی َر َج ٍَ َرُ َِب ٍّ ٓ ٔ َمَي ً ٔ ِ٨سٔی َو َط َٔ َ٘ ٍّ ٔ٤َّ ٣ا ً ٔ ِ٨سٔی َحًَّي
ََ
أ ُ َصز ٔ َیَ ٙز ُُ ٣ط
ومیسنباامسلیع ،امحد،اطعءنباسبئ،رمہ،رضحتدبعاہللنبوعسمدےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای امہرا رپفداگر اےسی صخش ےس وخش وہات ےہ وج راہ دخا ںیم ڑلےن ےک ےئل اتلکن ےہ رگم بج اس ےک اسیھت تسکش اھک رک
اھبےتگںیہوتہیاےنپرفضرپ اگنہرےتھک وہےئڑلےنےک ےئل اتٹلےہافرڑلاتوہا امرااجاتےہسپاہللاعتیلالم ہکےس رفامےتںیہہک
دوھکی ریمےدنبے وک! ہی امہرے وثاب افر وتمعنں یک رتبغ ںیم افر امہرے ذعاب ےک وخػ ےس دنمش یک رطػاٹلپ اہیں کت
ہکدیہشوہا۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اطعءنباسبئ،رمہ،رضحتدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشاالسؾالےنےکوفرادعبراہدخاںیمامرااجےئ
ابب  :اہجداکایبؿ
وجصخشاالسؾالےنےکوفرادعبراہدخاںیمامرااجےئ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 765

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤از٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ

اَٟ ٪طُ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی َس ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َِ ٤ِ ًَ ٪زو بِ َ ٩أ ُ َٗ ِی ٕع ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َرک َظ أَ ِ ٪ی ُِشَ ٥َ ٔ ٠حًَّي یَأ ِ ُخ َذ ُظ َٓ َحا َئ یَ ِو ُ ٦أُحُ ٕس َٓ َ٘ا َ ٢أَیِ َ ٩بَُ٨و ًَ ِِّم َٗاُٟوا بٔأُحُ ٕس َٗا َ ٢أَیِ َََ ُٓ ٩ل َْٗ ٪اُٟوا بٔأُحُ ٕس
رٔبّا ِٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یٍٔ ٓ َ ٔ

َ ًَ َّ٨ا یَا ًَ ِ٤زُو
َٗا ََٓ ٢أَیِ َََ ُٓ ٩ل َْٗ ٪اُٟوا بٔأُحُ ٕس ََٓ٠ب ٔ َص َْلِ ََ ٣ت ُط َو َرَ ٔ ٛب ََ
وَٗ ٪اُٟوا إَِٔ ٟی َ
َف َس ُط ث ُ ََّ ٥ت َو َّج َط ٗ ٔ َب َُ ٠ض ِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا َرآ ُظ ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
َ أَ ِو
َٗا َ ٢إنٔيی َٗ ِس آ َُ ٨ِ ٣ت َٓ َ٘ا َت ََ ١حًَّي ُجز ٔ َح َٓ ُح ١َ ٔ٤إلٔ َی أَصِٔ٠طٔ َجزٔی ّحا َٓ َحائ َ ُط َس ٌِ ُس بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َٓ َ٘ا َْٔ ٢ل ُ ِختٔطٔ َسٔ ٠یطٔ َحَّ ٔ٤ی ٍّ ِ َ٘ ٔ ٟو َٔ ٣
ات ٓ ََس َخ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٍَ ٨و َ٣ا َػلَّی ِهَّلِل َػ ََل ّة
ُ ََـ ّبا َُ ٟض ِ ٥أَ ََِ ُ ٦ـ ّبا ِهَّلِل َٓ َ٘ا َ ٢بَ ََِ ُ ١ـ ّبا ِهَّلِل َوَ ٔ ٟز ُسؤٟطٔ ٓ َََ ٤

ومیسنباامسلیع،امحد،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکرمعفنباشیقوکزامہناجتیلہاکوسدانیلاھتاسےئل
اںوہںےناسیکفوصؽاییبےسےلہپاالسؾالاندنسپہنایک(ویکہکناالسؾالےنےکدعبوسدےنیلیکااجزتںیہنےہ)رھپفہگنجادح
ےکدؿآےئ افروپاھچ ریمےاچچےکےٹیباہکںںیہ؟ولوگںےناہکادح ںیمسپاںوہںےنزرہ ینہپافروھگڑےرپ وساروہےئافر
اؿیکرطػوتمہجوہےئبجاملسمونںےناؿوکداھکیوتاہکہکمہےساگلروہاںوہںےناہکںیماامیؿالاکچوہںرھپاںوہںےن
اکرففںےسگنجیکاہیںکتہکزیمخوہےئگافرزومخںیکاحتلںیمرھگاچنہپےئےئگفاہںرضحتدعسنباعمذاؿےکاپسےچنہپ
افراؿیکنہبسلبہےساہکذرااےنپاھبیئےسوپوھچہک(متویکںڑلے؟)اینپوقؾیکرطػداریںیمایاسفہجےسہکںیہمتاؿرپ
یسکفہجےسہصغاھتایاہللےکہصغےسڈررک؟اںوہںےناہکںیمےناہللافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکہصغےسڈر
رکہیدقؾااھٹ ای(ینعیریماگنجںیمرشکیوہانیسکذایترغضایذایتد ینمیکفہجےس ہناھتہکلباہللافراسےکروسؽیلصاہللہیلع
فآہلفملسیکانرایگضےسےنچبےکےئلافراؿیکراضءاحلصرکےنےکےئلاھت)اسےکدعباؿاکااقتنؽوہایگافرتنجںیمدالخ
وہےئاحالہکناںوہںےناکیامنزیھبہنزپیھیھت۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشاےنپیہایھتہرےسرماجےئ
ابب  :اہجداکایبؿ
وجصخشاےنپیہایھتہرےسرماجےئ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 766

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟحً ،بساہلل ب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،بساٟزحً ٩٤بساہلل بٌٛ ٩ب ب٣ ٩ا ،َٟابوزاؤز ،اح٤س،
حرضت س٤٠ہ ب ٩اٛوَ

اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرن ٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َٔ ٌِ ٛب بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا َ ٢أَبُو َزا ُوز َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤س ََ ٛذا َٗا َ ٢ص َُو َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩وصِبٕ َو ًَ َِ ٨ب َش ٍُ َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩خإ ٔ ٟس َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص َٗا َ٢
َار َت َّس
ا ٪یَ ِو َُ ٦خ ِیب َ َر َٗا َت َ ١أَخٔی ٗ ٔ َت ّاَل َطس ّ
ٔیسا ٓ ِ
اب ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ أَ ََّ ٪س ٍَ ٤ََ ٠بِ َ ٩اْلِ َ َِ ٛو َٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ک َ َ
أَ ِح َُ ٤س َواٟؼَّ َو ُ

ات بٔ ٔش ََلحٔطٔ َٓ َ٘ا َ٢
َ َو َط ُّٜوا ٓ ٔیطٔ َر ُج َْ ٣َ ١
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی ذََ ٔ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َس ِی ُٔ ُط َٓ َ٘ َت َُ ٠ط َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِػ َح ُ

اب ث ُ ََّ ٥سأ َ ُِ ٟت ابِ ّ٨ا َ ٔ ٟش ٍَ ٤ََ ٠بِ ٔ ٩اْلِ َ َِ ٛو َٔ َٓ َح َّسثَىٔي
ات َجاص ّٔسا َُ ٣حاص ّٔسا َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣َ ٥َ ٠
ات َجاصٔ ّسا َُ ٣حاص ّٔسا َٓ َُ ٠ط أَ ِجزُ ُظ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن
َ َُي ِ َر أَُ َّ ٧ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٛ ٥َ ٠ذبُوا ََ ٣
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ بِٔ ٔ٤ث ٔ ١ذََ ٔ ٟ
ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،ویسن،انباہشب،دبعارلنمحدبعاہللنببعکنبامکل،اوبداؤد،ادمح،رضحتہملسنباوکعےس
رفاتیےہہکگنجربیخ ںیم ریمااھبیئوخبمجرکڑلا نکیل اافتؼےساینپیہولتار گلیئگافر اس ےسفہرمایگااحصبروسؽیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس اس (یک اہشدت) ےک ابرے ںیم کش ںیم زپ ےئگ افر ویں ےنہک ےگل ہک فہ وت اےنپ یہ ایھتہر ےس الہک وہا (ینعی
دیہشںیہنوہا)ہینسرکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایفہاہللیکراہںیمدجفدہجرکاتوہارما(ینعیاسوکاہشدت
ےلم یگ) (اس دحثی ےک رافی) انب اہشب ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اس ےک دعب ہملس نب اوکع ےک اکی ےٹیب ےس وپاھچ وت اںوہں ےن
اےنپفادلیکدنسےسوھتڑےرفؼےکاسھتیہیدحثیایبؿیکاںوہںےنایبؿایکہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایولوگںےنطلغاہکفہوتاہللیکراہںیمدجفدہجرکاتوہارماےہافراسےئلیکدفرہاارجےہ۔
رافی  :ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،ویسن،انباہشب،دبعارلنمحدبعاہللنببعکنب امکل،اوبداؤد،ادمح،رضحتہملسنب
اوکع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وجصخشاےنپیہایھتہرےسرماجےئ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 767

راوی  :ہظا ٦ب ٩خاٟس ،وٟیسٌ٣ ،اویہ ،ب ٩ابی سَل ،٦ایَ ػحابی رسو ٢اہلل ػلی اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ِّ
اٟس َِ ٣ظِ ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اؤیَ ٍَ بِ ٔ ٩أَبٔی َس ََّل ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَبٔی َس ََّلَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ر ُج ٕ٩ِ ٣ٔ ١
َّ
َّ
َرضبَطُ
أَ ِػ َح ٔ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َ ِ
ُغَ٧ا ًَل َی و َٕٓی ُٔ ٩ِ ٣ج َض ِی َََ ٓ ٍَ ٨لََ ٠ب َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َر ُج َّل ُٔ ٨ِ ٣ض َِ َ ٓ ٥
َٓأ َ ِخ َلأ َ ُظ َوأَ َػا َب َنٔ َِش ُط ب ٔ َّ
اض
ْش ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َٓابِ َت َس َر ُظ اُ ٨َّ ٟ
اٟش ِی ٕٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُخو ُ ٥ِ ٛیَا ََ َ ٌِ ٣
ات َُٓ ََّٔ ٠ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔث ٔ َیابٔطٔ َوز ٔ َ٣ائٔطٔ َو َػل َّی ًََِ ٠یطٔ َو َز َٓ َُ ٨ط َٓ َ٘اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
ٓ ََو َج ُسو ُظ َٗ ِس ََ ٣
یس
یس ص َُو َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥وأََ٧ا َُ ٟط َطض ٔ ْ
أَ َطض ٔ ْ

اشہؾ نب اخدل ،فدیل ،اعمفہی ،نب ایبالسؾ ،اکی احصیب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےس رفاتی ہی ہک مہ ےن ہلیبق ہنیہج رپ ہلمح
ایک۔مہںیمےساکیصخشےناک رففںےسابمزرتےکےئلاکیصخشوکبلطایکافراسرپولتارےسہلمحایکرگمفہوچکایگافر

وخد اس وکاینپولتارگل یئگ۔ انجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایاے املسمونں!اےنپاھبیئوکدوھکیسپ ولگاسیک
رطػ دفڑزپےداھکی وت فہ رم اکچ اھتسپ انجب ر وسؽ اہللیلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اس وکاس ےک ڑپکفں افر زومخں ںیم اٹیپل افر
دانف دای۔ ولوگں ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک ہی دیہش ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہں افر اس یک
وگایہںیمدفںاگ۔
رافی  :اشہؾنباخدل،فدیل،اعمفہی،نبایبالسؾ،اکیاحصیبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

گنجرشفعوہےتفتقداعوبقؽوہیتےہ
ابب  :اہجداکایبؿ
گنجرشفعوہےتفتقداعوبقؽوہیتےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 768

٣وسي ب ٩یٌ٘وب ،ابوحاز ،٦حرضت سہ ١ب ٩سٌس
راوی  :حش ٩بً ٩لی ،اب ٩ابی ٣زیٰ ،٥

وب اٟزَّ ِ٣ع ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َ٣زِ َی ََ ٥ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ َُ ٩ی ٌِ ُ٘ َ
ض ح ٔي َن یُ ِٔ ٠ح ُ٥
اٟس ًَا ُئ ً ٔ َِ ٨س اَ ٨ِّ ٟسا ٔ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ٔ َِ ٨تا َٔ ٪لَ تُ َز َّزا ٔ ٪أَ ِو َٗ َّ٤َ ٠ا تُ َز َّزا ُّٔ ٪
ئ َوً ٔ َِ ٨س ا َِ ٟبأ ِ ٔ

وسي َو َح َّسثَىٔي رٔزِ ُ ٚبِ َُ ٩سٌٔی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی
َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ب ٌِ ّـا َٗا ََ ٣ُ ٢
َّط
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢و َوٗ ُِت ا ِٔ َ ٤َ ٟ

نسحنبیلع،انبایبرممی،ومٰیسنبوقعیب،اوباحزؾ،رضحتلہسنبدعسےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای دف داعںیئ رد ںیہن یک اجںیت ای ہی رفامای ہک دف داعںیئ تہب مک رد یک اجیت ںیہ اکی اذاؿ ےک فتق (ینعی اذاؿ ےک دعب)
دفرسےگنجںیموا ہدفونںرفقیاکیدفرسےےسمھتگاھتگوہاجںیئ۔ومٰیس(اسدحثیےکاکیرافی)ےناہکہکرزؼنب
دیعس نب دبعارل نمح ےن وباہطس اوباحزؾ رضحت لہس نب دعس ےس رفاتی ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای افر
ابرشےکفتقیھب۔
رافی  :نسحنبیلع،انبایبرممی،ومٰیسنبوقعیب،اوباحزؾ،رضحتلہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللےساہشدتیکداعرکان
ابب  :اہجداکایبؿ
اہللےساہشدتیکداعرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 769

راوی  :ہظا ٦ب ٩خاٟس ،ابو٣زوا ،٪اب٣ ٩ؼفی ،ب٘یہ ،ب ٩ثوبا ،٪حرضت ٌ٣اذ ب ٩جب١

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔیطٔ یُ َز ُّز إلٔ َی َُ ِٜ٣حو ٕ ٢إلٔ َی َ٣أَ ٔ ٟ
اَ ٪وابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟؼفَّی َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ٍُ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ثَ ِوبَ َ
َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس أَبُو َِ ٣ز َو َ
بِ ٔ ٩یُ َدا َٔ ٣ز أَ ٌََّ ٣ُ ٪اذَ بِ ََ ٩ج َب َٕ ١ح َّسثَ ُض ِ ٥أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َت َِٔ ١ی َسبٔی ٔ ١اہللٔ ُٓ َو َاٚ
ات أَ ِو ُٗتٔ َُ َٟ ٪َّ ٔ َّٓ ١ط أَ ِج َز َطضٔی ٕس َزا َز ابِ ُ٩
َ٧ا َٗ ٍٕ َٓ َ٘ ِس َو َج َب ِت َُ ٟط ا َِ ٟح ََّ ٍُ ٨و ََ ٩ِ ٣سأ َ َ ٢اہللَ ا ِِ َ٘ ٟت ََ ٩ِ ٣ٔ ١ن ِٔ ٔشطٔ َػازّٔٗا ث ُ ََّ ٣َ ٥
ا َِ ٤ُ ٟؼفَّی ٔ ٩ِ ٣صُ َ٨ا َو َُ ٩ِ ٣جز ٔ َح ُج ِز ّحا ِٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ أَ ِو َٔ ُٜ٧ب َ َِٜ٧ب ٍّ ََّٓٔ َّ ٧ضا َتحٔی ُئ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا ََٛ ٍٔ٣أَُِزَرٔ َ٣ا کَاِ َ ٧ت َِ ٟوَُ ٧ضا َِ ٟو ُ٪
ئ
َخ ْاد ِٔی َسبٔی ٔ ١اہللَ َّٓ ٔ ََِّ ٠ًَ ٪یطٔ كَابَ ٍَ ُّ
اٟظ َض َسا ٔ
َخ َد بٔطٔ ُ َ
ْفا َٔ ٪ورٔی ُح َضا رٔیحُ ا ِِ ٔ٤ٟش َٔ َو ََ َ ٩ِ ٣
اٟزَّ ًِ َ َ
اشہؾنباخدل،اوبرمفاؿ،انبیفصم،ہیقب،نبوثابؿ،رضحتاعمذنبلبجےسرفاتیےہہکاںوہںےنانجبروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسانسہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتسجےنراہدخاںیمافینٹنےکوفاؼےکرباربیھبگنجیکوتاسوک
تنج الزیم وطر رپ ےلم یگ افر سج ےن دصؼ دؽ ےک اسھت راہ دخا ںیم اےنپ امرے اجےن یک اہلل ےس داع یک افر رھپ فہ (اینپ یعبط
ومت)رماجےئاییسکافرفہجےسرماجےئوتاسوکدیہشاکوثابےلماگ۔(اسدحثیےکاکیرافی)انبافصمےنہیااضہفایبؿ
ایکہکافروجراہدخاںیمڑلاتوہ ازیمخوہاجےئاییسکافرفہجےسزیمخوہاجےئوتفہزمخایقتمےکدؿاہللےکوضحرشیپوہاگاس
احؽ ںیم ہک اس اک رگن زرفعاؿ اسیج وہاگ افر کشم وخوبش یسیج وہیگ افر سج ےک درفاؿ اہجد وھپڑے یسنھپ ےئلکن وت اؿ وھپڑے
ویسنھپںےکاشنانتاسرپدیہشیکرہمنباجںیئےگ۔
رافی  :اشہؾنباخدل،اوبرمفاؿ،انبیفصم،ہیقب،نبوثابؿ،رضحتاعمذنبلبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھگڑےیکاشیپینافردؾےکابؽہنرتکاناچےئہ
ابب  :اہجداکایبؿ

وھگڑےیکاشیپینافردؾےکابؽہنرتکاناچےئہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 770

راوی  :ابو توبہ ،ہیث ٥ب ٩ح٤یس ،حظیع ب ٩اِص ،٦ابوًاػ ،٥ثور ،ب ٩یزیس ،حرضت ًتبہ ب ٩اٟشِ٠م

ِص ََ ٦ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
یس ًَ َِ ٩ن ِْصٕ
اػ َٕ ٥جٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ثَ ِورٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َت ِوبَ ٍَ ًَ ِ ٩ا َِ ٟض ِی َث ٔ ٥بِ ٔ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ح و َح َّسث َ َ٨ا ُخظَ ِی ُع بِ ُ ٩أَ ِ َ
َِم َو َص َذا َُ ِٔ ٟو ُط أَُ َّ ٧ط
اٟشِّ ٔ ٠
ا ِل ٔ٨َ ٜان ٔ ِّی ًَ َِ ٩ر ُج َٕ ١و َٗا َ ٢أَبُو َت ِوبَ ٍَ ًَ ِ ٩ث َ ِورٔ بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
یس ًَ َِ ٩ط ِی ٕذ ٔ ٩ِ ٣بَىٔي ُسَِ ٠ی ًُٕ ٩ِ ًَ ٥ت ِ َب ٍَ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٕس ُّ

َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ََُ ٢ل َت ُ٘ ُّؼوا َ َ ٧واصٔي ا َِ ٟد ِی َٔ ١و ََل ٌََ ٣ارٔٓ ََضا َو ََل أَذَِ٧ابَ َضا َّٓ ٔ َّ ٪أَذَِ٧ابَ َضا ََ ٣ذابُّ َضا

َو ٌََ ٣ارٔٓ ََضا زَٔٓا ُؤصَا َوَ َ ٧و ٔ
اػ َی َضا َُ٘ ٌِ ٣و ْز ٓ َٔیضا ا َِ ٟديِرُ

اوب وتہب ،مثیہ نب دیمح ،شیشح نب ارصؾ ،اوباعمص ،وثر ،نب سیدی ،رضحت ہبتع نب ایملسل ےس رفاتی ےہ ہک اںوہں ےن انجب روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت وھگڑفں یک اشیپین رگدؿ افر دومں ےک ابؽ ہن رتکف
ویکہکن اؿ یک دںیم اؿ ےک ےئل ومر لھچ اک اکؾ دیتی ںیہ افر رگدؿ ےک ابؽ اؿ وک رگؾ رےنھک اک ببس ںیہ افر اشیپین ےک ابولں ںیم وت
ربتکےہ۔
رافی  :اوبوتہب،مثیہنبدیمح،شیشحنبارصؾ،اوباعمص،وثر،نبسیدی،رضحتہبتعنبایملسل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھگڑفںےکوکےسنرگندنسپدیہںیہ
ابب  :اہجداکایبؿ
وھگڑفںےکوکےسنرگندنسپدیہںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 771

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ہظا ٦ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب٣ ٩ہاجز ً٘ی ١ب٣ ٩شیب ،حرضت ابووہب اٟحظِم

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َّ
١
َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
اٟلا َِ٘ ٟان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔاْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َح َّسثَىٔي ًَ٘ٔی ُ
ُغ
بِ َُ ٩طبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َوصِبٕ ا ُِ ٟحظَ ٔ ِّ
ِم َوکَاِ َ ٧ت َُ ٟط ُػ ِح َب ٍْ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠ی ٥ِ ُٜبَُِٔ ٤َ ُٛ ِّ١ی ٕت أَ َ َّ

ُغ َُ ٣حح َّٕ١
ُغ َُ ٣حح َّٕ ١أَ ِو أَ ِز َص َ ٥أَ َ َّ
َق أَ َ َّ
َُ ٣حح َّٕ ١أَ ِو أَ ِط َ َ

اہرفؿنبدبعاہللاشہؾنبدیعس،دمحمنباہمرج،لیقنببیسم،رضحتاوبفبہایمشجلےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہلل

ہیلع فآہلفملسےنرفامایفہوھگڑااایتخررکفوج تیموہدیفساشیپینافردیفساٹوگنںفاالایارقشوہدیفساشیپینافردیفساٹوگنںفاالایاکالوہ
دیفساشیپینافردیفساٹوگنںفاال۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہللاشہؾنبدیعس،دمحمنباہمرج،لیقنببیسم،رضحتاوبفبہایمشجل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وھگڑفںےکوکےسنرگندنسپدیہںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 772

راوی ٣ :ح٤س بً ٩وٖ ،ابوِ٣يرہ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ہاجزً٘ ،ی ،١حرضت ابووہب

ٖ َّ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
 ١بِ َُ ٩طبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َوصِبٕ َٗا َ٢
اٟلائ ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ضا ٔجز ٕ َح َّسث َ َ٨ا ًَ٘ ٔی ُ
َّ
َّ
ُک ِ َ ٧ح َو ُظ َٗا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س َی ٌِىٔي ابِ َ٩
ُغ َُ ٣حح َّٕ ١أَ ِو ُِ ٤َ ٛی ٕت أَ َ َّ
َق أَ َ َّ
ُغ ٓ ََذ َ َ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَِ ٠ًَ ٥َ ٠ی ٥ِ ُٜبَٔ ُ ِّ١أَ ِط َ َ
َ
ا ٪أَ َّو ََ ٩ِ ٣َ ٢جا َئ بٔا ِِ َٔ ٟتحٔ َػاح ُٔب
َق َٗا َْٔ ٢لَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث َ ٔ
رسیَّ ٍّ ََٓ َ َ
َُ ٣ضا ٔجز ٕ َو َسأ ُِ ٟت ُط ِّ ُٓ ٥َ ٔ ٟـ َ ١اْلِ َ ِط َ ُ
َق
أَ ِط َ َ
دمحمنبوعػ،اوبریغمہ،دمحمنباہمرج،،لیق،رضحتاوبفبہےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفامای(متاےنپافرپ الزؾرکول) ارقش۔دیفساشیپینافر دیفساٹوگنںفاالوھگڑا۔ ای تیم۔ دیفساشیپینافراٹوگنں فاال وھگڑا۔دمحمنباہمرج
ےن اہک ہک ںیم ،لیق ےس وپاھچہک آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن ارقش وھگڑے وک ویکں تلیضفدی؟ اںوہں ےن اہک ہک اکی رمہبت
انجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےندونمشںےکالخػاکیدہتسرفاہنایکوتبسےسےلہپوجوسارحتفوخربخشیےلرکآایفہ
ارقشوھگڑےرپوساراھت۔
رافی  :دمحمنبوعػ،اوبریغمہ،دمحمنباہمرج،،لیق،رضحتاوبفبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وھگڑفںےکوکےسنرگندنسپدیہںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 773

ًیسي بً ٩لی ،حْصت ًبساہلل بً ٩باض
راوی  :یحٌي بٌ٣ ٩ين ،حشين ب٣ ٩ح٤س ،طیباٰ ،٪

ض َٗا َ٢
أَ ً ٩ِ ًَ ٪یسي بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ٌُٔ٣َ ٩ي ٕن َح َّسثَ َ٨ا ُح َشي ِ ُن بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٩ط ِی َب َ
َق َصا
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ِ ٩ُ ٤ا َِ ٟد ِی ِٔٔ ١ی ُط ِ ٔ
ییحی نب نیعم ،نیسح نب دمحم ،نابیؿٰ ،یسیع نب یلع ،رصحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفامایوھگڑفںیکربتکارقشوھگڑفںںیمےہ
رافی  :ییحینبنیعم،نیسحنبدمحم،نابیؿٰ،یسیعنبیلع،رصحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وھگڑفںےکوکےسنرگندنسپدیہںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 774

راوی ٣ :وسي ب٣ ٩زوا ٪بٌ٣ ٩اویہ ابی حیا ،٪ابوزرًہ ،ابوہزیزہ

َّاَ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َز ِر ًَ ٍَ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
ا ٪اَّ ٟزق ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩او ٔ َی ٍَ ًَ ِ ٩أَبٔی َحی َ
وسي بِ ُِ ٣َ ٩ز َو َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

ُ
َف ّسا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪ی َُش ِِّم اْلِ ِ٧ثَي ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟد ِی َٔ َ ١

ومیس نب رمفاؿ نب اعمفہی ایب ایحؿ ،اوبزرہع ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وھگڑی وک یھب
رفسےتہکےھت۔
رافی  :ومیسنبرمفاؿنباعمفہیایبایحؿ،اوبزرہع،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکؿےسوھگڑےاندنسپدیہںیہ
ابب  :اہجداکایبؿ
وکؿےسوھگڑےاندنسپدیہںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 775

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا ،٪س ،٥٠ابوزرًہ ،حرضت ابوہزیزہ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪س ٥ِٕ ٠ص َُو ابِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ز ُِر ًَ ٍَ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ک َ َ

اٟظََا َ ٩ِ ٣ٔ ٢ا َِ ٟد ِی َٔ ١و ِّ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِرک ُظ ِّ
اق أَ ِو
سی بَ َی ْ
ْف ُض ِٔی رٔ ِجٔ٠طٔ ا ُِ ٟی ِ٤ى َي بَ َی ْ
اق َؤِی َی ٔسظ ٔا ُِ ٟی ِ َ
اٟظََا ُ ٢یَُٜو ُ ٪ا َِ َ ٟ
َ
ٕ
سی َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز أَ ِی َُ ٣داْ ٔ ٟ
ِٔی َی ٔسظ ٔا ُِ ٟی ِ٤ى َي َؤِی رٔ ِجٔ٠طٔ ا ُِ ٟی ِ َ
دمحم نب ،ریث ،ایفسؿ ،ملس ،اوبزرہع ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکشؽ ڑھگے وک ان
دنسپرفامےتےھتافراکشؽفہوھگڑاوہاتےہسجیکیلھچپداینہاٹگنافرایلگابںیئاٹگنںیمدیفسیوہایاسےکربسکعوہ۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،ملس،اوبزرہع،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجونرفںیکایھچرطحدھکیاھبؽرکیناچےئہ
ابب  :اہجداکایبؿ
اجونرفںیکایھچرطحدھکیاھبؽرکیناچےئہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 776

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س٣ ،شٜين ،اب ٩بٜير٣ ،ح٤س ب٣ ٩ہاجز ربیٌہ ب ٩یزیس ،ابی ٛبظہ ،حرضت سہ ١ب ٩ح٨و٠یہ

یس ًَ ِ٩
یٌ ٍَ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ِٔ ٣شْ ٜ
ٔين َی ٌِىٔي بِ َ ٩ب ُ َٜيِر ٕ َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ضا ٔجز ٕ ًَ َِ ٩رب ٔ َ
أَبٔی َِ ٛبظَ ٍَ َّ
اٟشُ٠ول ٔ ِّی ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١ابِ ٔ ٩ا َِ ٟح ِ٨وَ َّ ٔ ٠یٍٔ َٗا ََّ ٣َ ٢ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َبٌٔير ٕ َٗ ِس َٔ ٟح َ ٙهَ ِضزُ ُظ ب ٔ َب ِلٔ٨طٔ َٓ َ٘ا َ٢
َّات ُ٘وا اہللَ ِٔی َص ٔذظ ٔا َِ ٟب َضائ ٔٔ ٥ا َِ ٌِ ٤ُ ٟح َِ َٓ ٍٔ ٤ار َٛبُو َصا َػاَ ٔ ٟح ٍّ َوکُُ٠وصَا َػاَ ٔ ٟح ٍّ

دبعاہللنبدمحم،نیکسم،انبریکب،دمحمنباہمرجرہعیبنبسیدی،ایبہشبک،رضحتلہسنبہیلظنحےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملساکیافٹنےکاپسےسسگرےسجاکٹیپ(وھبکیکفہجےس)ھٹیپےسگلایگاھتاسوکدھکیرکآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامای(ولوگ!)اؿےبزابونںےکاعمہلمںیماہللےسڈرفاؿرپایھچوساریرکفافرااھچالھکالپ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،نیکسم،انبریکب،دمحمنباہمرجرہعیبنبسیدی،ایبہشبک،رضحتلہسنبہیلظنح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اجونرفںیکایھچرطحدھکیاھبؽرکیناچےئہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 777

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی٣ ،١ہسی ،اب ٩ابی یٌ٘وب ،حش ٩ب ٩سٌس ،حش ٩بً ٩لی ،حرضت ًبساہلل ب ٩جٌْف

وب ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َِ ٣ول َی ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ضس ٌّٔی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َی ٌِ ُ٘ َ
رس إلٔ َ َّی َحسٔی ّثا ََل أ ُ َح ِّس ُث بٔطٔ أَ َح ّسا ٔ٩ِ ٣
َات یَ ِوَٓ ٕ ٦أ َ َ َّ
اہللٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
ْف َٗا َ ٢أَ ِر َز َٓىٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ُِ َٔ ٠ط ذ َ

اس َتت َ َر بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠حا َجتٔطٔ َص َسّٓا أَ ِو َحائ َٔع ِ َ ٧د َٕٗ ١ا َََ ٓ ٢س َخ ََ ١حائ ّٔلا
ض َوک َ َ
ا٨َّ ٟا ٔ
ا ٪أَ َح ُّب َ٣ا ِ
َ ٔ ٟز ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ َّٓٔذَا َج َ٤َّ ٠َ َٓ ١ْ ٤ا َرأَی أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حَ َّ٩وذ ََرٓ َِت ًَ ِی َ٨ا ُظ َٓأ َ َتا ُظ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َ َٓ ١حا َئ ًَّٓي ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٘ا َ ٢لٔی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
َو َس ََّ ٤ََ ٓ ٥َ ٠شحَ ذَٔفِ َ ا ُظ ٓ ََشَ َٜت َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ر ُّب َص َذا ا َِ ٟح ََ ٩ِ ٤َ ٔ ٟ ١ٔ ٤ص َذا ا َِ ٟح َُ ٤
َ تُحٔی ٌُ ُط َوتُ ِسئٔبُ ُط
َ اہللُ إٔیَّا َصا َُّٓٔ َّ ٧ط َطََا إلٔ َ َّی أََ َّ ٧
َٓ َ٘ا َ ٢أَٓ َََل َت َّتِٔی اہللَ ِٔی َص ٔذظ ٔا َِ ٟبض ٔ َیَّ ٍٔ ٤أًٟي ََ َٜ٠َّ ٣

ومیسنباامسلیع،دہمی،انبایبوقعیب،نسحنبدعس،نسحنبیلع،رضحتدبعاہللنبرفعجےسرفاتیےہہکاکیدؿانجب
یبنرکمییلصاہللہیلعفآہل فملس ےنےھجم(اےنپ رچخرپ) اےنپاسھتوساررکاای افرےکپچ ےساکیابتیئایئوج ںیم یسک وکںیہنیئاؤںاگ
افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساضقء احتجیکرغضےسےنپھچےکےئلدفرطحیکںیہگجدنسپرفامےتےھتاکیافیچنہگجدفرسی
ےنھگدروتخںیکڈنھج۔اکی رمہبتآپ یلصاہللہیلعفآہل فملساکیااصنری ےکابغ ںیمرشتفیےلےئگفاہںاکی افٹن الکنافر
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکدھکیرکرفےنیکیسآفازاگلےنل اگلافراسیکآوھکنںےسآوسنل ےنےگلآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
اسافٹنےکاپسرشتفیےلےئگافراسےکرسرپاہھتریھپےنےگلسپفہرپوکسؿوہایگ۔اسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےندرایتفرفامایہکاسافٹناکامکلوکؿےہ؟افراکپررکوپاھچہکہی افٹنسکاکےہہینسرکاکیااصنریوجاؿایافروبالای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسہیافٹنریماےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےسرفامایایکوتاساجونرےکابرےںیماہلل
اعتیلےسںیہنڈراتسجاکےھجتاہللےنامکلانبایےہاسےن ھجےساکشتییکےہہکوتاسوکوھباکراتھکےہافردختمےنیلںیماکھت
د اتےہ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،دہمی،انبایبوقعیب،نسحنبدعس،نسحنبیلع،رضحتدبعاہللنبرفعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اجونرفںیکایھچرطحدھکیاھبؽرکیناچےئہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 778

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٨ٌٗ ،يي٣ ،ا ،َٟسِم ،ابی برک ،ابوػاٟح ،س٤ا ،٪حرضت ابوہزیزہ

ِم َِ ٣ول َی أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح َّ
اٟش َّ٤ا ٔ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٍَ ٤ََ ٠ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اُ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟس َ ٕٓ
َّط ٕیِ ٓ ٙ
َخ َد
َاط َت َّس ًََِ ٠یطٔ ا َِ ٌَ ٟل ُع ٓ ََو َج َس بٔئِ ّزا َٓ َ٨زَ ََٔ ٓ ٢یضا ٓ َ ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا َر ُج َْ ١ی ِ٤شٔي ب ٔ َ ٔ
َْش َب ث ُ ََّ َ ٥
ا ٪بَ ََِ ٠ىٔي
ِ َ٘ َٟ ١س بَ ََ َّ ٠ص َذا ا َِِ ٠ََٟب ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟل ٔع ِٔ ٣ث ُ
 ١اٟثَّرَی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟل ٔع َٓ َ٘ا َ ٢اٟزَّ ُج ُ
َّٓٔذَا کَِْ ٠ب یََِ ٠ض ُث یَأِک ُ ُ
َّ ١أ ٟذی ک َ َ
َّ َ
َّ
ْف َُ ٟط َٓ َ٘اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َوإ ٔ َّ٨َ َٟ ٪ا ِٔی
رک اہللُ َُ ٟط َٓ َِ َ َ
َٓ َ٨زَ َ ٢ا ِٟبٔئ َِز ٓ َََْ َ ٤ل ُخٔ ُط َٓأ َِ ٣ش َُ ٜط بٔٔٔیطٔ َحًي َرق ٔ َی ٓ ََش َِی ا َِِ ٠ََٟب َٓظَ َ َ
ا َِ ٟب َضائ َْٔٔ ٥لَ ِج ّزا َٓ َ٘ا َِٔ ٢ی کُ ِّ١ذَا ٔ
ت َٛب ٔ ٕس َرك ِ َب ٍٕ أَ ِج ْز

دبع اہلل نب ہملسم ،یبنعق ،امکل ،یمس ،ایب رکب ،اوباصحل ،امسؿ ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامای(ینبارسالیئاک)اکیصخشراہتسںیماجراہاھتاسوکتہبایپسیگلوہیئیھتراہتسںیماسوکاکیونکاںرظنآایاس
ےناسونکںیئںیمارترکاپینتاافرابرہآایبجابرہآایوتداھکیہکاتکایپسیکدشتںیمڑچیکاچٹراہ ےہاسےناےنپدؽںیموساچ
اسےتکاکایپسےسفیہاحؽوہاگوجایھبریمااھت۔ہیوسچرکفہدفابرہونکںیئںیمارتاافراےنپومزہںیماپینرھبافراسوکاےنپ ہنم
ںیم داب رک افرپ ااھچال افر ابرہ ےن ےک دعب ےتک وک اپین الپای اہلل اعتیل وک اس اک ہی لمع تہب دنسپ آای افر اس یک  ششخ رفام دی احصہب ےن
درایتفایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایکاجونرفں ےکاسھتنسحولسکںیم یھبامہرےےئلارجےہ؟آپیلصاہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایاہںرہاجدنارںیموثابےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،یبنعق،امکل،یمس،ایبرکب،اوباصحل،امسؿ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زنمؽرپارتان
ابب  :اہجداکایبؿ
زنمؽرپارتان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 779

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي٣ ،ح٤س ب ٩جٌْف ،طٌبہ ،ح٤زہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

ْف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ َِ ٩ح ِ٤زَ َة َّ
اٟـ ٔي ِّي َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َح َّسثَىٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ُ٨َّ ٛا إٔذَا َ٧زَ ِ٨َ ٟا َ٨ِ ٣ز َّٔل َلَ نُ َش ِّب ُح َحًَّي تُ َح َّ ١اِّ ٟز َحا ُ٢
دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج ،ہبعش،زمحہ،رضحت اسننب امکلےسرفاتیےہہکبجمہیسکرفسںیمزنمؽرپارتےتوتوکیئلفنامنز

ہنزپےتھبجکتہکافوٹنںرپےساجکفےہنااترےتیل۔(اتہکافوٹنںوکفیلکتہنوہ)
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،زمحہ،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجونرفںےکےلگںیماتتنےکڈنگےڈاےنلاکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ
اجونرفںےکےلگںیماتتنےکڈنگےڈاےنلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 780

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٨ٌٗ ،يي٣ ،اً ،َٟبساہلل ب ٩ابی برک ب٣ ٩ح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩حزً ،٦باز ب ٩ت٤ی ،٥حرضت ابوبظير
انؼاری

رک بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩حزًَِ ٩ِ ًَ ٕ ٦بَّاز ٔبِ َٔ ٩تٕ ٔ٤ی٥
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٍَ ٤ََ ٠ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اِ ًَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
اَ ٍَ ٣َ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی َب ٌِ ٔف أَ ِسَٔارٔظ َٔٓأ َ ِر َس ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
أَ َّ ٪أَبَا َب ٔظير ٕاْلِ َ ِن َؼار َّٔی أَ ِخب َ َر ُظ أَُ َّ ٧ط ک َ َ

اض ِٔی َ٣بٔیتٔض ٔ ََِ ٥ل َی ِب َ٘ي َ َّن ِٔی َر َٗ َب ٍٔ َبٌٔير ٕٗ ٔ ََل َز ْة ٔ٩ِ ٣
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُس ّوَل َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ َح ٔش ِب ُت أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢واُ ٨َّ ٟ
َ ٔ ٩ِ ٣أَ ِج ٔ ١ا ٌَِ ٟي ِ ٔن
َو َتز ٕ َو ََل ٗ ٔ ََل َز ْة إ ٔ ََّل ُٗ ٔل ٌَ ِت َٗا َ٣َ ٢ا َْ ٔ ٟأَ َری أَ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
دبعاہللنبہملسم،یبنعق ،امکل،دبعاہللنبایبرکبنبدمحمنبرمعفنبسحؾ،ابعدنب میمت،رضحتاوبریشبااصنریےسرفاتیےہہک
فہضعبرفسفں ںیمانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھترےہآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےناکی اقدصرفاہنرفامای
اسفتقولگوسرےہےھتہکاکیافٹنیکرگدؿ ںیم اتتناکڈنگاہنرےنہاپےئ بساکٹدےیئاجںیئ امکل ےناہکہکولگ ہی
ڈنگےرظندبےساچبےنےکےئلڈاےتلںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،یبنعق،امکل،دبعاہللنبایبرکبنبدمحمنبرمعفنبسحؾ،ابعدنبمیمت،رضحتاوبریشبااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھگڑفںیکایھچرطحدھکیاھبؽرکان
ابب  :اہجداکایبؿ
وھگڑفںیکایھچرطحدھکیاھبؽرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 781

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،ہظا ٦ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب٣ ٩ہاجزً٘ ،ی ١ب ٩طبیب ،ابووہب اٟحظِم

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ص ٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َّ
 ١بِ َُ ٩طبٔیبٕ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا صَ ُ
اٟلا َِ٘ ٟان ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َح َّسثَىٔي ًُ َ٘ ِی ُ
یضا
أَبٔی َوصِبٕ ا ُِ ٟحظَ ٔ ِّ
ِم َوکَاِ َ ٧ت َُ ٟط ُػ ِح َب ٍْ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠ار َتب ٔ ُلوا ا َِ ٟد ِی ََ ١وا َِ ٣ش ُحوا ب ٔ ََ ٨و ٔ
اػ َ
َوأَ ًِ َحازٔ َصا أَ ِو َٗا َ ٢أَ َِٔٛاَ ٔ ٟضا َو َٗ ُِّ ٠سو َصا َو ََل ُت َ٘ ُِّ ٠سوصَا اْلِ َ ِو َت َار

اہرفؿ نب دبع اہلل ،اشہؾ نبدیعس ،دمحم نب اہمرج، ،لیق نب ،بیب،اوبفبہ ایمشجل ےس وجہک ااحصب روسؽ ںیم ےسںیہ رفاتی ےہ
ہک انجب روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای وھگڑفں وک ابدنھ رک روھک افر اؿیک تشپف اشیپوینں رپاہھت ریھپارکف افر اؿ یک
رگدؿںیمالقدہڈاولرگماؿیکرگدونںںیمامکؿےکےلچہنابدنوھ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اشہؾنبدیعس،دمحمنباہمرج،،لیقنب،بیب،اوبفبہایمشجل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجونرفںےکےلگںیمیٹنھگابدنانھ
ابب  :اہجداکایبؿ
اجونرفںےکےلگںیمیٹنھگابدنانھ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 782

راوی ٣ :شسز ،یحٌي ً ،بیساہلل٧ ،آٍ ،سا ،٥ٟابوجزاح ،حرضت ا ٦حبیبہ

یب ٍَ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي
یب ٍَ ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦حب ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔی ا َِ ٟحزَّاحٔ َِ ٣ول َی أ ُ َِّ ٦حب ٔ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َت ِؼ َح ُب ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َ ٍُ ٜرٔ ِٓ َ٘ ٍّ ٓ َٔیضا َج َز ْض
دسمد ،ییحی ،دیبع اہلل ،انعف ،اسمل ،اوبرجاح ،رضحت اؾ ہبیبح ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
رتمحےکرفےتشاؿولوگںاکاسھتںیہندےتینجںیمہٹنھگوہاتےہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،دیبعاہلل،انعف،اسمل،اوبرجاح،رضحتاؾہبیبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ

اجونرفںےکےلگںیمیٹنھگابدنانھ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 783

راوی  :ح٤س ب ٩یو٧ص ،زہير ،سہی ١ب ٩ابی ػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ

 ١بِ ُ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا ُس َض ِی ُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َت ِؼ َح ُب ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َ ٍُ ٜرٔ ِٓ َ٘ ٍّ ٓ َٔیضا کَِْ ٠ب أَ ِو َج َز ْض

ادمح نب ویسن ،زریہ ،لیہس نب ایب اصحل ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
رتمحےکرفےتشاؿولوگںاکاسھتںیہندےتینجںیمہٹنھگافراتکوہاتےہ۔
رافی  :دمحنبویسن،زریہ،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اجونرفںےکےلگںیمیٹنھگابدنانھ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 784

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،ابوبرک ب ٩ابی اویص ،س٠مَي ٪ب ٩بَلًَ ،٢لء بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ

ئ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
رک بِ ُ ٩أ ُ َویِ ٕص َح َّسثَىٔي ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل ٕ ٩ِ ًَ ٢ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ار َّ
اٟظ ِی َلا ٔ٪
ض ٔ٣زِ َُ ٣
أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِٔ ٢ی ا َِ ٟح َز ٔ
دمحم نب راعف ،اوبرکب نب ایب افسی ،امیلسؿ نب البؽ ،العء نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہٹنھگاطیشؿاکابہجےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،اوبرکبنبایبافسی،امیلسؿنبالبؽ،العءنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجنتساھکےنفاےلاجونرفںرپوسارییکاممتعن
ابب  :اہجداکایبؿ
اجنتساھکےنفاےلاجونرفںرپوسارییکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 785

راوی ٣ :شسزً ،بساٟوارث ،ایوب٧ ،آٍ

وب ا َِ ٟح ََّل ٍَٟٔ
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َُ٧ ٢ه ٔ َی ًَ ُِ ٩ر ُٔ ٛ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
دسمد،دبعاولارث،اویب،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعرفامےتںیہہکاجنتساھکےنفاےلاجونرفںرپوساریرکانعنمےہ۔
رافی  :دسمد،دبعاولارث،اویب،انعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اجنتساھکےنفاےلاجونرفںرپوسارییکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 786

راوی  :اح٤س ب ٩رسیحً ،بیساہلل ب ٩جہ٤ً ،٥زو ب ٩ابی ٗیص ،ایوب٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

وب َّ
اٟش ِدت ََیان ٔ ِّی ًَ ِ٩
رسیِ ٕخ اٟزَّاز ُّٔی أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٟح ِض َٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو َی ٌِىٔي ابِ َ ٩أَبٔی َٗ ِی ٕص ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی ُ َ
َ٧آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟح ََّل َِٔ ٍٟٔی ِاْلٔب ٔ ٔ ١أَ ِ ٪یُ ِز ََ ٛب ًََِ ٠ی َضا
ادمحنبرسبا،دیبعاہللنب مہ،رمعفنبایبسیق،اویب،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکانجبیبنرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےناجنتساھکےنفاےلاجونررپوساریرکےنےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :ادمحنبرسبا،دیبعاہللنب مہ،رمعفنبایبسیق،اویب،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیماےنپاجونراکانؾرھکاتکسےہ
ابب  :اہجداکایبؿ
دیماےنپاجونراکانؾرھکاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 787

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،ابواحوؾ ،ابی اسح٤ً ،ٙز ب٣ ٩ی٤و ،٪حرضت ٌ٣اذ

ؾ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙزٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و ٌَٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪اذ ٕ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت رٔ ِز َٖ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا صَ َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اٟس ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ح َٔ٤ا ٕر یُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ًُ َٔي ِ ْر

انہد نب رسی ،اوباوحص ،ایب ااحسؼ  ،رمع نب ومیمؿ ،رضحت اعمذ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم انجب روسؽ اہلل ےک اسھت اکی اےسی
دگےھرپوساروہاےسجعفیراہکاجاتےہ۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباوحص،ایباقحس،رمعنبومیمؿ،رضحتاعمذ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکچےکفتقاجمدہنیوکاہللےکوھگڑروسارہہکرکاکپران
ابب  :اہجداکایبؿ
وکچےکفتقاجمدہنیوکاہللےکوھگڑروسارہہکرکاکپران

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 788

راوی ٣ :ح٤س ب ٩زاؤز ب ٩سٔیا ،٪یحٌي ب ٩حشا ،٪س٠مَي ٪ب٣ ٩وسي ،ابوزاؤز ،جٌْف ب ٩سٌس ب ٩س٤زہ ،حرضت س٤زة ب٩
ج٨سب

ْف بِ َُ ٩س ٌِسٔ
اَ ٪ح َّسثَىٔي َی ِحٌَي بِ َُ ٩ح َّش َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩زا ُو َز بِ ُٔ ٩سٔ َِی َ
ا ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
وسي أَبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ

بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج ُِ ٨س ٕب َح َّسثَىٔي ُخب َ ِی ُب بِ ُُ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔیطٔ ُسََ ِ ٠مَي َ ٪بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج ُِ ٨س ٕب أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس َّٓ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأ ِ ُ٣زَُ٧ا إٔذَا َٓز ٔ ًِ َ٨ا بٔا َِ ٟح َ٤ا ًٍَٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س َِّم َخ ِی َ٨َ ٠ا َخ ِی َ ١اہللٔ إٔذَا َٓز ٔ ًِ َ٨ا َوک َ َ
َواٟؼَّ بِر ٔ َو َّ
اٟشٜٔی ََ ٍٔ ٨وإٔذَا َٗا َت ِ٨َ ٠ا
دمحمنبداؤدنبایفسؿ،ییحینباسؿ،امیلسؿنبومیس،اوبداؤد،رفعجنبدعسنبرمسہ،رضحترمسةنبدنجبےسرمفیےہہک
انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ ربھگاٹہ ےک فتق ویں ہہک رک اکپرےت ہک اے اہلل ےک وھگڑ وسارف! ایس رطح
ربھگاٹہےکفتقںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمہااحتدفاافتؼےسرےنہاکمکح رفامےتافراتقؽےکفتقربصف لمحیکمیلع
دےتی۔
رافی  :دمحمنبداؤدنبایفسؿ،ییحینباسؿ،امیلسؿنبومیس،اوبداؤد،رفعجنبدعسنبرمسہ،رضحترمسةنبدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجونررپتنعلرکےنیکاممتعن

ابب  :اہجداکایبؿ
اجونررپتنعلرکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 789

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩رحب ،ح٤از ،ایوب ،ابوَٗلبہ ،ابی ٣ہ٠ب ،حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼين

ا ٪بِ ُٔ ٩ح َؼي ِ ٕن أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ ٍَ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٤ُ ٟض َّٔ ٠ب ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُِ َ ٩
ْف ٓ ََشَ٘ َٓ ٍّ ٨َ ٌَِ ٟ ٍَ ٔ٤ا َ٣َ ٢ا َص ٔذظ ٔ َٗاُٟوا َص ٔذظ ٔ ُٓ ََلِ ٨َ ٌََ ٟ ٍُ َ ٧ت َراح ٔ ََ ٠ت َضا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أِ ٪ی َس َ ٕ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َؿ ٌُوا ًَ َِ ٨ضا ََّٓٔ َّ ٧ضا ٌَُ ٠ِ ٣وََ ٓ ٍْ َ ٧و َؿ ٌُوا ًَ َِ ٨ضا َٗا ََ ٤ِٔ ً ٢زا ََُٜٓ ٪أنَيی أَُ ِ ٧وزُ إَِٔ ٟی َضا َ٧ا َٗ ٍْ َو ِر َٗا ُئ
امیلسؿ نب رحب ،امحد ،اویب ،اوبالقہب ،ایب بلہم ،رضحت رمعاؿ نبنیصح ےس رمفی ےہہک انجب روسؽ اہلل یلصاہلل ہیلعفآہل
فملس اکی رفس ںیم ےھت آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن تنعلیکآفاز ینس آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن وپاھچ ہی ایک ےہ؟ولوگں
ےناہکہکالفںوعرتےناینپوعرترپتنعلیکےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسافٹنرپےساپالؿااترولویکہکنفہ
وعلمؿےہ (ہیابتآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےنوطبر ہیبنترفامیئینعی بج وتاسرپ تنعلرکریہےہ وتاسرپوساریویکںرکیت
ےہارتاج)سپاسرپےساپالؿااتریلیئگ۔رمعاؿےناہکوگایںیمابیھبدھکیراہوہںہکفہافٹنایسیہاملئاھت۔
رافی  :امیلسؿنبرحب،امحد،اویب،اوبالقہب،ایببلہم،رضحترمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچاپہیاجونرفںوکڑلاےنیکاممتعن
ابب  :اہجداکایبؿ
وچاپہیاجونرفںوکڑلاےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 790

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،یحٌي ب ٩ازٗ ،٦لبہ بً ٩بساٌٟزیز ب ٩سیاہ ،اً٤ع ،ابوٗتات٣ ،حاہس ،حرضت ابً ٩باض

ئ أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩آ َز َُِ ٗ ٩ِ ًَ ٦ل َب ٍَ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ٔ ٩س َٔیاظ ٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َی ِحٌَي ا َِّ َ٘ ٟتا ٔ
ت
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َح ٔ
یع بَي ِ َن ا َِ ٟب َضائ ٔٔ٥
ض َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اَّ ٟت ِ ٔ
ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

دمحمنبالعء،ییحینبآدؾ،قطبہنبدبعازعلسینبایسہ،اشمع ،اوباتقت،اجمدہ،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہلل

ےنوچاپویںوکآسپںیمڑلےنےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :دمحمنبالعء،ییحینبادؾ،قطبہنبدبعازعلسینبایسہ،اشمع،اوباتقت،اجمدہ،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجونرفںیکالعتماگلان
ابب  :اہجداکایبؿ
اجونرفںیکالعتماگلان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 791

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،ہظا ٦ب ٩زیس ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا َ ٢أَ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔأ َ ٕر
لٔی ح ٔي َن ُوَ ٔ ٟس ُ ٔ ٟی َح َِّٜ ٨طُ َّٓٔذَا ص َُو ِٔی ِٔ ٣زبَ ٕس َی ٔش ُ٤ّ ٨َ َُ ٥ا أَ ِح َشبُ ُط َٗا َِٔ ٢ی آذَاَ ٔ ٧ضا

ت
صفح نب رمع ،ہبعش ،اشہؾ نب زدی ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک بج ریما وھچاٹ اھبیئ دیپا وہا وت ںیم اس جتبک رکاےن
ےک ےئل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس الای۔ داھکی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اجونرفں ےک اھتؿ رپ ںیہ افر رکبویں ےک
اکونںرپداغاگلرےہےھت(انشتخیکرغضےس)
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،اشہؾنبزدی،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہچہرپداغاگلےنافرامرےنیکاممتعن
ابب  :اہجداکایبؿ
رہچہرپداغاگلےنافرامرےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 792

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا ،٪ابوزبير ،حرضت جابز

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣ُ ٥َ ٠زَّ ًََِ ٠یطٔ بٔحٔ َ٤ا ٕر َٗ ِس ُوس َٔ٥
َ
ِبَ َضا ِٔی َو ِجض ٔ َضا َٓ ََ ٨هی ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
ِٔی َو ِجضٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َ٣ا بَ َ ٥ِ َُِٜ ٠أَنيی َٗ ِس ُ ٨ِ ٌََ ٟت ََ ٩ِ ٣و َس َ ٥ا َِ ٟبض ٔ َیِٔ ٍَ ٤ی َو ِجض ٔ َضا أَ ِو َ َ

دمحمنب،ریث،ایفسؿ،اوبزج  ،،رضحتاجرب ےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےکاپس ےس اکیدگاھسگرا
سجےکرہچےرپداغاگلایایگاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایکمتوکہتپںیہنےہہکںیمےناسصخشرپتنعلیکےہوج
اجونرفںےکرہچفںرپداغاگلےئافراؿےکرہچےرپامرےسپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسیکاممتعنرفامدی۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،اوبزج ،،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھگڑویںاکدگوھںےسیتفجرکاان
ابب  :اہجداکایبؿ
وھگڑویںاکدگوھںےسیتفجرکاان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 793

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابی حبیب ،ابوخير ،ب ٩زریزً ،لی ب ٩ابی كاٟب

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َّ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟدي ِر ٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ز َُریِز ٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َرض َٔي
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َّ
َّ
ُ
َفَ ٔ ٛب َضا َٓ َ٘ا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َِ ٟو َح َ٨َ ٠ِ ٤ا ا َِ ٟحٔ٤ي َر ًَل َی ا َِ ٟد ِی َََٔٓ ١اِ َ ٧ت َ٨َ ٟا
اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أصِ ٔس َی ِت َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ب ِِ ََ َ ٍْ ٠

و٪
َ َّأ ٟذ َ
 ١ذََ ٔ ٟ
َ ١ص ٔذظ ٔ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا َیٔ ٌَِ ُ
ِٔ ٣ث ُ
یََ ٩ل َی ٌَِ ٤َُ ٠

ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،سیدی نب ایب بیبح ،اوبریخ ،نب زرری ،یلع نب ایب اطبل ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےک فاےطس اکی رچخ ہفحت آای سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ وسار وہےئ رضحت یلع ےن اہک اکش مہ یھب دگوھں وک
وھگڑویںرپڑچاھںیئوترچخامہرےاپسیھبوہں۔ہینسرکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیاکؾفیہرکےتںیہوجںیہناجےتن
(ینعیہیںیہناجےتنہکوھگڑارچخےسزایدہیتمیقےہ)
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،سیدینبایببیبح،اوبریخ،نبزرری،یلعنبایباطبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیاجونررپنیتآدویمںاکوساروہان
ابب  :اہجداکایبؿ
اکیاجونررپنیتآدویمںاکوساروہان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 794

راوی  :ابو ػاٟح٣ ،حبوب ب٣ ٩وسي ،ابواسحً ،ٙاػ ٥ب ٩س٠مَي ،٪حرضت ًبساہلل ب ٩جٌْف

اػ ٔ ٥بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠مَي ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪و ِّر َٕ ٚی ٌِىٔي ا ِِ ٌٔ ٟحل ٔ َّی
وسي أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙا َِٔ ٟزَار ُّٔی ًَ ِٔ ًَ ٩
وب بِ َُ ٣ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َػإ ٔ ٟح َِ ٣حبُ ُ
ْف ا ِس ُت ِ٘ب ٔ َ ١ب ٔ َ٨ا َٓأ َ ُّی َ٨ا ا ِس ُت ِ٘ب ٔ َ ١أَ َّو َّل
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َٗس ََٔ ٩ِ ٣ٔ ٦س َ ٕ
َح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ْف َٗا َ ٢ک َ َ

َ
َج ٌَ َُ ٠ط أَ َ٣ا َُ ٣ط َٓا ِس ُت ِ٘ب ٔ َ ١بٔی َٓ َح َ٠َ ٤ىٔي أَ َ٣ا َُ ٣ط ث ُ َّ ٥ا ِس ُت ِ٘ب ٔ َ ١ب ٔ َح َش ٕ ٩أَ ِو ُح َشي ِ ٕن َٓ َح ٌَ َُ ٠ط َخ ُِ َٔ ٠ط ٓ ََس َخ ِ٨َ ٠ا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٍَ ٨وإَّٔ٧ا َل ََ ٜذَ ٔ ٟ

اوب اصحل ،وبحمب نب ومیس ،اوب ااحسؼ ،اعمص نب امیلسؿ ،رضحت دبعاہلل نبرفعج ےس رمفی ےہہک انجب روسؽاہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسسجفتقرفسےسفاسپ آےتوت(امہرےڑبے)مہوچبںوکاابقتسؽےکےئل ےتجیھافرمہںیمےسوجےلہپ اتچنہآپیلص
اہللہیلعفآہلفملساس وکاےنپآےگوساریرپ اھٹبےتیلسپ ںیمےلہپاچنہپوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنےھجماےنپآےگاھٹب ایل افر
اسرطحدمہنیںیمدالخوہےئ(ینعیاکیافٹنرپنیتآدیمےھٹیبوہےئےھت)۔
رافی  :اوباصحل،وبحمبنبومیس،اوباقحس،اعمصنبامیلسؿ،رضحتدبعاہللنبرفعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجونررپاکیبرےنھٹیکاممتعن
ابب  :اہجداکایبؿ
اجونررپاکیبرےنھٹیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 795

راوی ً :بساٟوہاب ب٧ ٩حسہ ،ابً ٩یاغ ،یحٌي ب ٩ابی ً٤ز طیبانی ابی ٣زی ،٥حرضت ابوہزیزہ

غ ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو َّ
اٟش ِی َبان ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی َ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
اب بِ ُِ َ ٧ ٩ح َس َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ًَُ ٩یَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
ُخ َصا َلٔ ٟ ٥ِ ُٜت ُ َب ِّ ٥ِ َُِٜ ٠إلٔ َی بَ َٕ ٠س ٥َِ ٟ
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔیَّا ُ ٥ِ ٛأَ َِ ٪ت َّتد ٔ ُذوا ُه ُض َور َز َوابِّ٨َ ٣َ ٥ِ ُٜاب ٔ َز َّٓ ٔ َّ ٪اہللَ إٔ٤َ َّ ٧ا َس َّ َ

َتُٜوُ ٧وا بَأِٟٔیطٔ إ ٔ ََّل بٔ ٔظ ِّ ٙاْلِ َ ِن ُٔ ٔص َو َج ٌَ ََ ١ل ٥ِ ُٜاْلِ َ ِر َق ٓ ٌَََِ ٠ی َضا َٓاٗ ُِـوا َحا َج َت٥ِ ُٜ

دبعاولاہب نب دجنہ ،انب ایعش ،ییحی نب ایب رمع نابیین ایب رممی ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایاےنپاجونرفںیکوھٹیپںوکرہسگربنمہن انب(ینعیاؿ رپالبفہجتموھٹیب)ویکہکناہللاعتیل ےناؿ وک اہمترے ےئل
اسےئلرخسمایکےہاتہکمتاکیرہشےسدفرسےرہشکتآباسیناجوکساہجںمتاسےکریغبآاسینےسںیہناجےتکس ےھت۔افراہلل

اعتیلےناہمترےےئلزنیموکاجےئرقارانبایےہسپاسرپاینپرضفرتوپریرکف۔
رافی  :دبعاولاہبنبدجنہ،انبایعش،ییحینبایبرمعنابیینایبرممی،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکلتافوٹنںاکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ
وکلتافوٹنںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 796

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،اب ٩ابی ٓسیًَ ،بساہلل ب ٩ابی یحٌي  ،سٌیس ب ٩ابی ہ٨س ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ َٕ َح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی َی ِحٌَي ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی صٔ ِٕ ٨س َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة
َّ ١
وت َّ ٔ ٟ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠تُٜو ُ ٪إٔب ٔ َّْ ٔ ٟ ١
اٟظ َیاكٔي ٔن َٓ َ٘ ِس َرأَیِت َُضا
٠ظ َیاكٔي ٔن َوب ُ ُی ْ
٠ظ َیاكٔي ٔن َٓأ َ َّ٣ا إٔب ٔ ُ
ُخ ُد أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛب ٔ ُح َِ ٨ی َبا ٕ
وت
ت َُ ٌَ ٣ط َٗ ِس أَ ِس ََ ٨َ ٤ضا ٓ َََل َی ٌُِ٠و َبٌٔي ّرا َٔ ٨ِ ٣ضا َویَ ُُّ ٤ز بٔأَخٔیطٔ َٗ ِس ا ِن َ٘ َل ٍَ ب ٔطٔ ٓ َََل َی ِحُ ُ٠ٔ٤ط َوأَ َّ٣ا ب ُ ُی ُ
َی ِ ُ
َّ
اض ب ٔ ِّ
اٟس َیبا ٔد
اَ ٪سٌ ْ
اٟظ َیاكٔي ٔن َٓ ٥َِ ٠أَ َرصَا ک َ َ
ٔیس َی ُ٘و ََُ ٢ل أ ُ َراصَا إ ٔ ََّل َص ٔذظ ٔاْلِ َ ِٗٔ ُ
َاؾ َّأًٟي َی ِشتُرُ اُ ٨َّ ٟ
دمحمنبراعف،انبایبدفکی،دبعاہللنبایبییحی،دیعسنبایبدنہ،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایھچکافٹناطیشونںےکےئلوہےتںیہافرھچکرھگیھباطیشونںےکےئلوہےتںیہ۔رےہاطیشونںےکافٹنوت
ںیمےناؿوکداھکیےہہیافٹنفہوہےتںیہنجوکمتںیمےسوکیئزبیفزتنیےکےئلےلرکاتلکنےہسجوکاسےنوخبرفہب
ایک ےہ نکیل اس رپ وساری ںیہن رکات افر اےنپ وبجمر ف ےب سب اھبیئ وک یھب اس رپ وسار ںیہن رکات افر اطیشونں ےک رھگ ںیم ےن ںیہن
دےھکی۔دیعسےتہکںیہہکاطیشونںےکرھگںیماؿوہدفںوکاتھجمسوہںنجرپااہظرافترخےکےئلرای ۔رپدےاٹےکنےئگوہں۔
رافی  :دمحمنبراعف،انبایبدفکی،دبعاہللنبایبییحی،دیعسنبایبدنہ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دلجیےنلچاکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ
دلجیےنلچاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 797

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤از ،سہی ١ب ٩ابی ػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ

 ١بِ ُ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َض ِی ُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َ
َّ
َّ
رسًُوا َّ
اٟشيِرَ َّٓٔذَا أَ َر ِزتُ ِ٥
اَفتُ ِِٔ ٥ی ا َِ ٟح ِس ٔب َٓأ َ ِ ٔ
اَفتُ ِِٔ ٥ی ا ِٟد ٔ ِؼ ٔب َٓأ ًِ ُلوا ِاْلٔب ٔ ََ ١ح٘ َضا َوإٔذَا َس َ ِ
ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َس َ ِ
یٙ
اَّٟط ٔ
یص َٓت َ ََّٜ٨بُوا ًَ ِٔ َّ ٩
اَّ ٟت ٌِز ٔ َ
ومیسنباامسلیع،امحد ،لیہس نبایباصحل،رضحتاوبرہریہےسرفاتی ےہہکانجبروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامای
بجمت ارزاینںیمرفسرکفوتاےنپافوٹنںوکاؿاکقحدف(ینعیاؿوکوخبالھکالپ)افربجطحقاسیلںیمرفسرکفوتزیتیےکاسھترفس
ےطرکف۔(اتہکزنمؽوصقمدرپدلجوچنہپ)افربجراتںیمارتفوترا ںوںےسوچب۔(ینعیراہتسںیمتمارتف)
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دلجیےنلچاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 798

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،یزیس ب ٩ہارو ٪ہظا ،٦حش ،٩حرضت جابز بً ٩بساہلل

و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسث َ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩صَ ُ
ار َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو َص َذا َٗا ََ ٢ب ٌِ َس َٗ ِؤٟطٔ َح َّ٘ َضا َو ََل َت ٌِ ُسوا ا ِ٨َ ٤َ ٟازٔ َ٢
امثعؿنبایبہبیش،سیدینباہرفؿاشہؾ،نسح،رضحتاجربنبدبعاہللےسیھبایسرطحرمفیےہہکاسںیمہیااضہفےہہکافر
زنمؽےسآےگہنڑبوھ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،سیدینباہرفؿاشہؾ،نسح،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ادنریھےںیمرفسرکےناکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ

ادنریھےںیمرفسرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 799

راوی ٤ً :زو بً ٩لی خاٟس ب ٩یزیس ،ابوجٌْف ،ربیٍ ب ٩ا٧ص ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

ْف اٟزَّاز ُّٔی ًَ ِ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
یس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسث َ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ َُ ٩یز ٔ َ

اٟس َِ ٟح ٍٔ َّٓ ٔ َّ ٪اْلِ َ ِر َق تُ ِل َوی ب ٔ َّ
اِ ٠ٟی ٔ١
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠ی ٥ِ ُٜب ٔ ُّ

رمعفنبیلعاخدلنبسیدی،اوبرفعج،رعیبنباسن،رضحتاسننبامکلےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایراتوکرفسںیمرضفرالچرکفویکہکنراتںیمزنیمےطرکدیاجیتےہ(ینعیرفسںیمآاسینوہاجیتےہ)۔
رافی  :رمعفنبیلعاخدلنبسیدی،اوبرفعج،رعیبنباسن،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشاجونراکامکلوہفہآےگےنھٹاکزایدہدقحارےہ
ابب  :اہجداکایبؿ
وجصخشاجونراکامکلوہفہآےگےنھٹاکزایدہدقحارےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 800

راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤س ب ٩ثابت ًلی ب ٩حشينً ،بساہلل ب ٩بزیسہ حرضت ابوبزیسہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َح َّسثَىٔي ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح َشي ِ ٕن َح َّسثَىٔي أَبٔی َح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ب ُ َزیِ َس َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َ
َخ
ب ُ َزیِ َس َة َی ُ٘و ُ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِ٤شٔي َجا َئ َر ُج َْ ١و َُ ٌَ ٣ط ح َْٔ ٤ار َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِار َِ ٛب َو َتأ َّ َ

َ ٔ٣ىِّي إ ٔ ََّل أَ َِ ٪ت ِح ٌَ َ٠طُ لٔی َٗا ََّٔٓ ٢نيی َٗ ِس َج ٌَ ُِ ٠تطُ
َ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل أََ ِ ٧ت أَ َح ُّ ٙبٔ َؼ ِسرٔ َزابَّتٔ َ
اَّ ٟز ُج ُ

َفَ ٔ ٛب
َ ٟ
ََ َ َ
ادمحنبدمحمنباثتبیلع نب نیسح،دبعاہللنبربدیہ رضحتاوبربدیہ ےسرمفیےہہک انجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساج
رےہےھتاےنتںیماکیصخشدگےھرپوسارایفہوبالایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوساروہاجےیئافرہیہہکرکےھچیپرساکآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن آےگ ےنھٹ اک وت  ھج ےس زایدہ دقحار ےہ۔ اہں ارگ ہی اجونر وت ےھجم ددیے وت ںیم آےگ ھٹیب اتکس
وہںسپفہوبالہیںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکدای۔اسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوساروہےئ۔

رافی  :ادمحنبدمحمنباثتبیلعنبنیسح،دبعاہللنبربدیہرضحتاوبربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

گنجںیماجونریکوکںیچناکٹڈاےنلاکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ
گنجںیماجونریکوکںیچناکٹڈاےنلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 801

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س٣ ،ح٤س ب ٩س٤٠ہ٣ ،ح٤س ب ٩اسح ،ٙابً ٩باز ،حرضت ًباز بً ٩بساہلل ب ٩اٟزبير

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔي ابِ ًَُ ٩بَّاز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَبَّاز ٔبِ ٔ٩
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز ص َُو َی ِحٌَي بًَِ ٩بَّاز ٕ َح َّسثَىٔي أَبٔی َّأ ٟذی أَ ِر َؿ ٌَىٔي َوص َُو أَ َح ُس بَىٔي َُّ ٣ز َة بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
َ
أِ ٪ی ت ٔ َِ ٠
ٖ َوک َ َ
َقصَا ث ُ ََّٗ ٥ا َت َ ١ا ِِ َ٘ ٟو ََ ٦حًَّي ُٗتٔ َ١
ا َِِ ٟزَاة ٔ َُزَاة ٔ ُِ ٣ؤ َت ٍَ َٗا ََ ٢واہللٔ َل َٜأنَيی أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َی َج ٌِ َ ٕ
َف ٕ
َقا َئ ٓ ٌََ َ َ
ض َٟطُ َط ِ َ
ْف ح ٔي َن ا ِٗ َت َح ََ َ ٩ِ ًَ ٥
َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َص َذا ا َِ ٟحس ُ
ٔیث َِ ٟی َص بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی
دبعاہللنبدمحم،دمحمنبہملس،دمحمنبااحسؼ،انبابعد،رضحتابعدنبدبعاہللنبازلج  ،ےسرفاتیےہہکریمےراضیعفادل ےن
 ھج ےس ایبؿ ہک فہ گنج ومہت ںیم رشکی ےھت۔ اہک وگای ںیم رفعج نب ایب اطبل وک دھکی راہ وہںہک فہ اےنپ ارقش وھگڑے ےس وکدے
افراسیکوکںیچناکٹڈاںیلاسےکدعبرفیماکرففںےسڑلےاہیںکتدیہشوہےئگ۔اوبداؤدےناہکہیدحثیوقیںیہنےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،دمحمنبہملس،دمحمنباقحس،انبابعد،رضحتابعدنبدبعاہللنبازلج ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آےگڑبےنھیکرشطاکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ
آےگڑبےنھیکرشطاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 802

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،اب ٩ابی ذئب٧ ،آٍ ب ٩ابو٧آٍ ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َ٧آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ٕ أَ ِو ِٔی َح ٔاَفٕ أَ ِو َن ِؼ ٕ١
َو َس َََّ ٥َ ٠ل َس َب َ ٙإ ٔ ََّل ِٔی ُخ ٕ ٓ

ادمحنبویسن،انبایبذبئ،انعفنباوبانعف،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
اسمتقبےکاسھتامؽانیلالحؽںیہنےہرگمافٹنایوھگڑےدفڑاےنںیمافرریتادنازیںیم۔
رافی  :ادمحنبویسن،انبایبذبئ،انعفنباوبانعف،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
آےگڑبےنھیکرشطاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 803

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٨ٌٗ ،يي٣ ،ا٧ ،َٟآٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٍَ ٤ََ ٠ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اَ٧ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟآ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ٪أَ َُ ٣س َصا ثََّ ٔ ٨ی ٍَ ا َِ ٟو َزا َٔ َو َسابَ َ ٙبَي ِ َن ا َِ ٟد ِی َّٔ ١أًٟي ُ ٥َِ ٟت َـ َِّ ٤ز ٔ٩ِ ٣
َسابَ َ ٙبَي ِ َن ا َِ ٟد ِی َّٔ ١أًٟي َٗ ِس ُؿ َِّ ٤ز ِت ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟحٔ َِیا ٔ
ئ َوک َ َ
َّ
اَ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٪سابَ َ ٙب ٔ َضا
اٟثَّ ٔ ٨یٍٔ إلٔ َی َِ ٣شحٔ ٔس بَىٔي ز َُریِ َٕ ٙوإ ٔ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ ک َ َ
دبع اہلل نب ہملسم ،یبنعق ،امکل ،انعف ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ
وھگڑفں ںیم رشط اگلیئ وج وھگڑ دفڑ ےک ےئل وطبر اخص ایتر ےئک ےئگ ےھت افر دفڑ یک دح خفبااء ےس ےل رک تتبة اولداع کت رقمر یک
(سج اک افہلص رقتةی اپچن ھچ لیم ےہ) افر اؿ وھگڑفں یک دح وج وھگڑ دفڑ ےک ےئل ایتر ںیہن ےئک ےئگ ےھت ہینث ےس ےل رک دجسم ینب
زرقیکترقمریک(سجاکافہلصرقتةیاکیلیموہاتےہ)افردبعاہللنبرمعیھبوھگڑدفڑںیمرشکیےھت۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،یبنعق،امکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
آےگڑبےنھیکرشطاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 804

راوی ٣ :شسزٌ٣ ،ت٤زً ،بیساہلل٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

ا ٪ی َُـ ِّ٤زُ ا َِ ٟد ِی َ١
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّي اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ی َُشاب ٔ ُ ٙب ٔ َضا
دسمد ،رمتعم ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وھگڑفں وک وھگڑ دفڑ
ےکےئلایتررکےتےھت۔
رافی  :دسمد،رمتعم،دیبعاہلل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
آےگڑبےنھیکرشطاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 805

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨بً٘ ،١بہ ب ٩خاٟسً ،بیساہلل ٧آٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ٍُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َق َح ِٔی ا َِِ ٟا َی ٍٔ
َسب ََّ ٙبَي ِ َن ا َِ ٟد ِی َٔ ١وٓ ََّـ َ ١ا َِّ ُ ٟ
ادمح نب لبنح ،ہبقع نب اخدل ،دیبع اہلل انعف ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
وھگڑدفڑںیمرشتکیکافروجوھگڑااپوچنںیربسںیمگلاکچاھتاسیکدحذراافردفررقمریک۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ہبقعنباخدل،دیبعاہللانعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیپؽدفڑاگلےناکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ
دیپؽدفڑاگلےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 806

٣وسي ابواسح ٙہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت ًائظہ
راوی  :ابو ػاٟح٣ ،حبوب بٰ ٩

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َو ًَ ِ ٩أَبٔی
وب بِ َُ ٣ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َػإ ٔ ٟح اْلِ ََ ِ ٧لاک ٔ ُّی َِ ٣حبُ ُ
وسي أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو إ ٔ ِس َح ََ ٙی ٌِىٔي ا َِٔ ٟزَار َّٔی ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

ْف َٗاَِ ٟت ٓ ََشا َب ِ٘ ُت ُط ٓ ََش َب ِ٘ ُت ُط ًَل َی
َسًَ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ائٔظَ ٍَ َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا أََ َّ ٧ضا کَاِ َ ٧ت َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی َس َ ٕ
رٔ ِجل َ َّی َٓ َ٤َّ ٠ا َح َُِ ٠٤ت َّ
اٟش ِب ٍَ٘ٔ
َِ َّ
اِ ٠ٟح ََ ٥سا َب ِ٘ ُت ُط ٓ ََش َب َ٘ىٔي َٓ َ٘ا ََ ٢ص ٔذظ ٔبٔتَٔ ٠

اوباصحل،وبحمبنبومٰیساوبااحسؼ اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکفہاکیرفسںیمانجبروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےکاسھتںیھتفہ یتہںیہہکںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتدیپؽدفڑاگلیئافرںیمتیجیئگرھپبجریما
مسج ذرا اھبری وہ ایگ وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رھپ دفڑ اگلیئ افر اس رمہبت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تیج
ےئگافررفامایآجیکہیتیجیلھچپاہراکدبہلےہ۔
رافی  :اوباصحل،وبحمبنبومٰیساوباقحساشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھگڑدفڑںیمللحماکرشکیوہان
ابب  :اہجداکایبؿ
وھگڑدفڑںیمللحماکرشکیوہان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 807

راوی ٣ :شسز ،حؼين ب٤٧ ٩ير ،سٔیا ٪ب ٩حشينً ،لی ب٣ ٩شً ،٥٠باز بً ٩وا ،٦سٔیا ،٪حشين زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب،
حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا حُ َؼي ِ ُن بِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ ُ ٩حُ َشي ِ ٕن ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا ًَبَّازُ بِ ُ ٩ا َِّ ٌَ ٟوأ ٦
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ ُ ٩حُ َشي ِ ٕن ا ٌِِ ٤َ ٟى َي ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

َ
َ
َ
َف َسي ِ ٔن َو َٗ ِس
َف ّسا بَي ِ َن َ َ
َف َسي ِ ٔن َی ٌِىٔي َوص َُو ََل یُ ِؤ َ ٩ُ ٣أ َِ ٪ی ِشب ٔ ََِ ٠َٓ ٙی َص بٔ٘ ٔ َ٤ا ٕر َو َ ٩ِ ٣أ ِز َخ ََ َ ١
َف ّسا بَي ِ َن َ َ
َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢أ ِز َخ ََ َ ١
أ ُ ٔ ٩َ ٣أَ َِ ٪ی ِشب ٔ َُ َٓ ٙض َو ٗ ٔ َْ ٤ار

دسمد،نیصح نبریمن،ایفسؿ نبنیسح ،یلعنبملسم،ابعد نبوعاؾ،ایفسؿ ،نیسحزرہی،دیعس نب بیسم،رضحت اوبرہریہےس
رفاتیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایوجصخشدفوھگڑفںےک درایمؿاکیااسیوھگڑا دالخرک دےسج
ےکےنتیجاکنیقیہنوہ(ہکلباامتحؽوہےنتیجافراہرےندفونںاک)وتفہامقر(وجا)ںیہنےہ۔افروجصخشدفوھگڑفںےکدرایمؿاکیااسی
وھگڑادالخرکدےسجےکےنتیجاکنیقیوہوتفہامقرےہ۔

رافی  :دسمد ،نیصح نب ریمن ،ایفسؿ نب نیسح ،یلع نب ملسم ،ابعد نب وعاؾ ،ایفسؿ ،نیسح زرہی ،دیعس نب بیسم ،رضحت
اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وھگڑدفڑںیمللحماکرشکیوہان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 808

راوی ٣ :ح٤وز ب ٩خاٟس ،وٟیس ب٣ ٩ش ،٥٠سٌیس ب ٩بظير ،زہزی

َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠سٌٔی ٔس بِ َٔ ٩ب ٔظير ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی بّٔ ٔ ِس َ٨از ٔ ًَبَّاز ٕ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َٗا َ ٢أَبُو
َزا ُوز َر َوا ُظ َْ ٤َ ٌِ ٣ز َو ُط ٌَ ِی ْب َو ًَ٘ٔی ْ ٩ِ ًَ ١اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩رٔ َجا ٕ ٩ِ ٣ٔ ٢أَصِ ٔ ١ا َِ ٥ِٔ ٠ٌَ ٟو َص َذا أَ َػ ُّح ً ٔ َِ ٨سَ٧ا
ومحمدنباخدل،فدیلنبملسم،دیعسنبریشب،زرہیےنیھبایسدنسفینعمےکاسھترفاتیایبؿیکےہ۔
رافی  :ومحمدنباخدل،فدیلنبملسم،دیعسنبریشب،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھگڑدفڑںیمیسکصخشوکاےنپوھگڑےےکےھچیپرانھک
ابب  :اہجداکایبؿ
وھگڑدفڑںیمیسکصخشوکاےنپوھگڑےےکےھچیپرانھک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 809

راوی  :یحٌي ب ٩خً ،ٕ٠بساٟوہاب بً ٩بسا٤ٟحیس٨ً ،بشہ٣ ،شسز ،بْش بٔ٣ ٩ـ ،١ح٤یس ،حش ،٩حرضت ً٤زا ٪ب٩
حؼين

ْش بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩خَ َٕٕ ٠ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
اب بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ِ٤َ ٟحٔی ٔس َح َّسث َ َ٨ا ًَ َِ ٨ب َش ٍُ ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ٔ ٩ِ ًَ ١حُ َِ ٤ی ٕس َّ
ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼي ِ ٕن ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َجََ ٠ب َو ََل
اٟلؤی َٔ ١جٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٤ِٔ ً ٩ِ ًَ ٩ز َ
َج ََ ٨ب َزا َز یَ ِحٌَي ِٔی َحسٔیثٔطٔ ِٔی اِّ ٟز َصا ٔ٪
ییحینبفلخ،دبعاولاہبنبدبعادیجمل،ہسبنع،دسمد،رشبنب ،لض،دیمح،نسح،رضحترمعاؿنبنیصحےسرفاتیےہہکانجب

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوھگڑدفڑںیمہنبلجےہافرہنبنج۔
رافی  :ییحینبفلخ،دبعاولاہبنبدبعادیجمل،ہسبنع،دسمد،رشبنب ،لض،دیمح،نسح،رضحترمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وھگڑدفڑںیمیسکصخشوکاےنپوھگڑےےکےھچیپرانھک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 810

راوی  :اب٣ ٩ثىيً ،بساَلًلی ،سٌیس ،حرضت ٗتازہ

َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا َ ٢ا َِ ٟحَُ ٠ب َوا َِ ٟح َُ ٨ب ِٔی اِّ ٟز َصا ٔ٪
انبینثم،دبعاالیلع،دیعس،رضحتاتقدہےناہکبلجافربنجوھگڑدفڑںیموہےتںیہ۔
رافی  :انبینثم،دبعاالیلع،دیعس،رضحتاتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولتاررپاچدنیڑچاھان
ابب  :اہجداکایبؿ
ولتاررپاچدنیڑچاھان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 811

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥جزیز ب ٩حازٗ ،٦تازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

یٌ ٍُ َس ِی ٕٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازَٔ ٕ ٦ح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت َٗب ٔ َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّٔ ٓ ٥َ ٠ـ ٍّ

ملسم نب اربامیہ  ،رجری نب احزؾ ،اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ولتار
ےکہضبقیکوٹیپاچدنییکیھت۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،رجرینباحزؾ،اتقدہ،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ

ولتاررپاچدنیڑچاھان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 812

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىيٌ٣ ،اذ ب ٩ہظاٗ ،٦تازہ ،حرضت سٌیس ب ٩اٟحشين

یٌ ٍُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔي أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا َ ٢کَاِ َ ٧ت َٗب ٔ َ
َ
َس ِی ٕٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّٔ ٓ ٥َ ٠ـ ٍّ َٗا ََ َٗ ٢تا َزةُ َو َ٣ا ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت أَ َح ّسا َتا َب ٌَ ُط ًَل َی ذََ ٔ ٟ

دمحم نب ینثم ،اعمذ نب اشہؾ ،اتقدہ ،رضحت دیعس نب انیسحل ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ولتار یک
وٹیپ اچدنی یک یھت۔ اتقدہ ےن اہکہک ںیم ںیہن اجاتنہک اس دحثییک رفاتی ںیم یسک افرصخش ےندیعس نب ایب انسحل یک اتمتعب یک
وہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،رضحتدیعسنبانیسحل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
ولتاررپاچدنیڑچاھان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 813

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،یحٌي بٛ ٩ثير ،ابو٣شً ،٥٠ث٤ا ٪ب ٩سٌس ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

ا ٪بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا َ٢
ا ٪ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَىٔي یَ ِحٌَي بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَبُو ُ ََّش َ
ُک ِٔ ٣ث َُ ٠ط َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز أَٗ َِوی َص ٔذظ ٔاْلِ َ َحازٔیثٔ َحس ُ
اٖ
ٔیث َسٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح َش َٔ ٩وا َِ ٟباٗ ٔ َی ٍُ ؿ ٌَٔ ْ
کَاِ َ ٧ت ٓ ََذ َ َ
دمحمنباشبر،ییحینب،ریث،اوبملسم،امثعؿنبدعس،رضحتاسننبامکلےسیھبایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینب،ریث،اوبملسم،امثعؿنبدعس،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریتےلرکدجسمںیماجان
ابب  :اہجداکایبؿ
ریتےلرکدجسمںیماجان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 814

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ابوزبير ،حرضت جابز

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َّ
ا٪
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط أَ ََ ٣ز َر ُج َّل ک َ َ
َی َت َؼ َّس ُ ٚبٔاِ ٨َّ ٟب ِٔٔ ١ی ا ِِ ٤َ ٟشح ٔ ٔس أَ ََِ ٪ل یَ َُّ ٤ز ب ٔ َضا إ ٔ ََّل َوص َُو آخٔذْ بُٔ ُ٨ؼوَ ٔ ٟضا
ہبیتق نبدیعس،ثیلاوبزج  ،،رضحتاجرب ےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناکیصخش وکمکحدایہک وج
دجسمںیمریتمیسقترکراہاھتہکارگفہریتفںوکےلرکےلکنوتایکناکیپںینڑکپےرےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیلاوبزج ،،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
ریتےلرکدجسمںیماجان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 815

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،ابواسا٣ہ ،یزیس ابوبززہ ،حرضت ابو٣وسي اطٌزی

وسي ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ب ُ َزیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
َ ًَل َی ن َٔؼاَ ٔ ٟضا أَ ِو َٗا ََِ ٠َٓ ٢ی ِ٘ب ٔ ِف َُ َّٔ ٛط أَ ِو َٗا ََِ ٠َٓ ٢ی ِ٘ب ٔ ِف ب ٔ َِّٔ ٜطٔ
إٔذَا ََّ ٣ز أَ َح ُس ُِٔ ٥ِ ٛی َِ ٣شحٔسَٔ٧ا أَ ِو ِٔی ُسوٗ ٔ َ٨ا َو ٌََ ٣طُ ِ َ ٧ب ُْ ٠ِ َٓ ١ی ِٔ ٤ش ِ

یب أَ َح ّسا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن
أَ ُِ ٪ت ٔؼ َ

دمحمنبالعء،اوبااسہم،سیدیاوبربدہ،رضحتاوبومیسارعشیےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوج
صخشمتںیمےسامہریدجسمایابزارںیمآےئافراسےکاہھتںیمریتوہںوتاؿیکاکیپؿاہھتںیمڑکپےرےہایہیاہکہکیھٹمںیم
دابےئرےہااسیہنوہہکیسکاملسمؿوکگلاجےئ۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوبااسہم،سیدیاوبربدہ،رضحتاوبومیسارعشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یگننولتاردےنییکاممتعن
ابب  :اہجداکایبؿ
یگننولتاردےنییکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 816

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤از ،ابوزبير ،حرضت جابز

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی أَ ِ ٪یُ َت ٌَ َ
اَط َّ
ٕ
اٟش ِی ُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َِ ٣شّ ُ٠وَل
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،اوبزج  ،،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یگنن ولتار دےنی ےس
عنمایکےہ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اوبزج ،،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
یگننولتاردےنییکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 817

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،رقیع ب ٩ا٧ص اطٌث حش ،٩حرضت س٤زة ب ٩ج٨سب

َّ
َ
َ
رقیِ ُع بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص َح َّسث َ َ٨ا أَ ِط ٌَ ُث ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩س َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج ُِ ٨س ٕب أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسث َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩بظارٕ َح َّسث َ٨ا ُ َ

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی أَ ِ ٪یُ َ٘ َّس َّ
اٟشيِرُ بَي ِ َن إ ٔ ِػ َب ٌَي ِ ٔن

دمحمنباشبر ،رقشینب اسن اثعشنسح،رضحترمسة نب دنجبےسرفاتی ےہہکانجبروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن
دفاویلگنںےکچیبںیمڑمچےوکاکےنٹ ےسعنمرفامایےہ(ینعیااسیہنوہہکاچوقڑمچےوکاک اتوہااویلگنںکتچنہپاجےئافراویلگنںوک
زیمخرکدے)۔
رافی  :دمحمنباشبر،رقشینباسناثعشنسح،رضحترمسةنبدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیاسھتیئکزرںیہےننہپاکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ
اکیاسھتیئکزرںیہےننہپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 818

راوی ٣ :شسز ،سٔیا ،٪حرضت سائب ب ٩یزیس ےن ایَ طدؽ

ُک ًَ َِّ ٩
یس ًَ َِ ٩ر ُج ِٕ َٗ ١س َس َّ٤ا ُظ
اٟشائ ٔٔب بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح ٔش ِب ُت أَنيی َسُ ٌِ ٔ٤ت َیز ٔ َ
یس بِ َُ ٩خ َؼ ِی َٔ ٍَ َی ِذ ُ ُ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠هَ ا َص َز یَ ِو َ ٦أُحُ ٕس بَي ِ َن ز ٔ ِر ًَي ِ ٔن أَ ِو َٟب ٔ َص ز ٔ ِر ًَي ِ ٔن
دسمد،ایفسؿ،رضحتاسبئنبسیدیےناکیصخشےسرفاتیایکسجاکاںوہںےنانؾایلاھت(رگمابےھجمایدںیہنراہ)ہکانجب
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنگنجادحںیمافرپےچیندفزرںیہںینہپںیھت۔
رافی  :دسمد،ایفسؿ،رضحتاسبئنبسیدیےناکیصخش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڈنھجےافراشنؿاکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ
ڈنھجےافراشنؿاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 819

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩وسي ،اب ٩ابی زائسہ ،ابویٌ٘وب ،حرضت یو٧ص بً ٩بیس ٣ولی ٣ح٤سب ٩اٟ٘اس٥

وسي اٟزَّاز ُّٔی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩أَبی َزائ َٔس َة أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َی ٌِ ُ٘وب َّ
اٟث َ٘ف ُّٔی َح َّسثَىٔي یُوُُ ٧ص بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َِ ٣ول َی َُ ٣ح َّ٤سٔ
َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
ٔ
َ
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َی ِشأَُ ُٟط ًَ َِ ٩رایٍَٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا
بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ب ٌَ َثىٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥إلٔ َی ا ِٟب َ َرا ٔ
کَاِ َ ٧ت َٓ َ٘ا َ ٢کَاِ َ ٧ت َس ِو َزا َئ َُ ٣ز َّب ٌَ ٍّ َٔ ٔ٤َ٧ ٩ِ ٣زة ٕ

ارب امیہ نب ومیس ،انب ایب زادئہ ،اوبوقعیب ،رضحت ویسن نب دیبع ومیل دمحمنب ااقلمس ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم دمحم نب ااقلمس ےن
رضحت رباء نب اعزب ےک اپس ہی وپےنھچ ےک ےئل اجیھب ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ڈنھجا اسیک اھت رضحت رباء ےن
رفامایہکانجبروسؽا ہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکاشنؿ(ڈنھجے) اکرگن ایسہ اھتافر اس اکڑپکاوچوکرداھریدار اھت(ینعی دیفس
ڑپکےرپداھرایںںیھت)
رافی  :اربامیہنبومیس،انبایبزادئہ،اوبوقعیب،رضحتویسننبدیبعومیلدمحمنبااقلمس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ

ڈنھجےافراشنؿاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 820

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥یحٌي ب ٩آزَ ،٦شیَ٤ً ،ار ،ابوزبير ،حرضت جابز

اٟسصِىٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َوص َُو ابِ َُ ٩راصَ َویِطٔ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩آ َز ََ ٦ح َّسثَ َ٨ا َ ٔ
َش ْ
یَ ًَ ِ٤َّ ًَ ٩ارٕ ُّ
اَ ٔ ٟ ٪وا ُؤ ُظ یَ ِو ََ ٦ز َخ َ ٍَ َّٜ ٣َ ١أَبِ َی َف
اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َی ِز َٓ ٌُ ُط إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط ک َ َ
ااحسؼ نب اربامیہ ،ییحی نب آدؾ ،رشکی،امعر ،اوبزج  ،،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک سجدؿ انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسہکمںیمدالخوہےئاسدؿآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکڈنھجادیفسرگناکاھت۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،ییحینبآدؾ،رشکی،امعر،اوبزج ،،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
ڈنھجےافراشنؿاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 821

راوی ً٘ :بہ ب٣ ٩رک ،٦س ٥٠بٗ ٩تیبہ ،طٌبہ ،حرضت س٤اک

َّ
آَخ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٥
رکَ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا َس ِ ٥ُ ٠بِ ُُٗ ٩ت َ ِی َب ٍَ اٟظٌٔير ُّٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب ٍَ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ َِ ٩ر ُج ِٕ َٗ ٩ِ ٣ٔ ١و ٔ٣طٔ ًَ َِ َ ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ٍُ بِ َُ ِ ٣ُ ٩
َّ
َّ
ْفا َئ
َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َرایَ ٍَ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ػ ِ َ
ہبقع نب رکمؾ ،ملس نب ہبیتق ،ہبعش ،رضحت امسک ےن اینپ وقؾ ےک اکی صخش ےس انس افر اس ےن یسک افر صخش ےس انس ہک ںیم ےن
انجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاشنؿاکرگنداھکیفہزرداھت۔
رافی  :ہبقعنبرکمؾ،ملسنبہبیتق،ہبعش،رضحتامسک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زمکفرافرےبسبآدویمںاکفہلیسےسدمدامانگن
ابب  :اہجداکایبؿ
زمکفرافرےبسبآدویمںاکفہلیسےسدمدامانگن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 822

راوی ٣ :و ١٣بٓ ٩ـ ،١وٟیس ،اب ٩جابز ،زیس ب ٩اركاہ ،جبيرب ٩نٔير ،حرضت ابواٟسرزاء

َحان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩جابٔز ٕ ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩أَ ِركَا َة ا َِٔ ٟزَار ِّٔی ًَ ُِ ٩ج َبي ِر ٔ بِ ٔ ٩نُ َٔيِر ٕ
 ١بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١ا َِّ َ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ؤ َُّ ٣

رضم ٔ ِّی أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا َّ
ُو٪
اٟس ِر َزا ٔ
اٟـ ٌََٔا َئ َّٓٔ٤َ َّ ٧ا تُ ِز َزٗ َ
ئ َی ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢ابِ ُِونٔی ُّ
ا َِ ٟح ِ َ
و ٪بٔ ُـ ٌََٔائَٔٗ ٥ِ ُٜا َ ٢أَبُو َزا ُوز َزیِ ُس بِ ُ ٩أَ ِركَا َة أَ ُخو ًَس ِّٔی بِ ٔ ٩أَ ِركَا َة
ْص َ
َوتُ ُِ َ ٨

وملمنبلضف،فدیل،انب اجرب،زدینباراطہ،ریبجنبریفن،رضحتاوبادلرداء ےسرفاتیےہہک ںیم ےنانجب یبنرکمی یلصاہلل
ہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکہکریمےےئلزمکفرالاچرولوگںوکالتشرکفویکہکنںیہمتاںیہنےکلیفطرفزییتلمےہافراؿ یہ
یکفہجاہمتریدمدیکاجیتےہ۔اوبدادےناہکزدینباراطةدعینباراطةاکاھبیئےہ۔
رافی  :وملمنبلضف،فدیل،انباجرب،زدینباراطہ،ریبجنبریفن،رضحتاوبادلرداء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

گنجںیموکڈفرڈ(ہیفخااشرہ)اامعتسؽرکےناکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ
گنجںیموکڈفرڈ(ہیفخااشرہ)اامعتسؽرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 823

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،یزیس ب ٩ہارو ،٪ححادٗ ،تازہ ،حش ،٩حرضت س٤زة ب ٩ج٨سب

ا٪
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّسثَ َ٨ا َیزٔیِ ُس بِ ُ ٩صَ ُ
و ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟححَّا ٔد ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩س َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج ُِ ٨س ٕب َٗا َ ٢ک َ َ
ار َ
یِ ًَ ٩ب َس اہللٔ َو ٔط ٌَا ُر اْلِ َ ِن َؼارٔ ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
ار ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
ٔط ٌَ ُ
دیعسنبوصنمر،سیدی نباہرفؿ،اجحج،اتقدہ،نسح،رضحترمسةنبدنجبےسرمفیےہہکاہمرجنییکالعتمظفلدبعاہللاھتافر
ااصنریکالعتمظفلدبعارلنمح
رافی  :دیعسنبوصنمر،سیدینباہرفؿ،اجحج،اتقدہ،نسح،رضحترمسةنبدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
گنجںیموکڈفرڈ(ہیفخااشرہ)اامعتسؽرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 824

راوی  :ہ٨از ،اب٣ ٩بارکً ،رک٣ہ ب٤ً ٩ار ،ایاض ب ٩س٤٠ہ ،حرضت س٤٠ہ

ض بِ َٔ ٩س ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠أَبٔیطٔ َٗا ََُ ٢زَ ِوَ٧ا َ ٍَ ٣أَبٔی بَ ِرکٕ َرض َٔي اہللُ ًَ ِ٨طُ
َح َّسثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْز ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِٔ ِ ً ٩
ٔرک َ ٍَ ٣بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ا ٕر ًَ ِ ٩إ ٔ َیا ٔ
ارَ٧ا أَ ِٔ ٣ت أَ ِٔ ٣ت
أ ٪ط ٌَ ُ
َز َ ٩َ ٣أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ََٓ ٥َ ٠
انہد ،انب ابمرک ،رکعہم نب امعر ،اایس نب ہملس ،رضحت ہملس ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےکزامہنںیمرضحتاوبرکبدصقییکایقدتںیماہجدایکوتامہریانشتخاتماتماکظفلیھت۔
رافی  :انہد،انبابمرک،رکعہمنبامعر،اایسنبہملس،رضحتہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
گنجںیموکڈفرڈ(ہیفخااشرہ)اامعتسؽرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 825

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا ،٪ابی اسح ،ٙحرضت ٣ہ٠ب ب ٩ابی ػْفہ

َّ
ْف َة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ََ ٩ِ ٣س ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا َِ ٤ُ ٟضٔ ٠ب بِ ٔ ٩أَبٔی ُػ ِ َ

و٪
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إ ٔ ِ ٪ب ُ ِّی ُّت َِِ ٠َٓ ٥یٔ ٩ِ ُٜط ٌَ ُ
ْص َ
ار ُ ٥ِ ٛحََ ٥ل یُ ُِ َ ٨

دمحمنب،ریث،ایفسؿ،ایبااحسؼ،رضحتبلہمنبایبرفصہےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگ
فؿےسوہیناچےئہ۔
ي َ
دنمشمترپراتوکہلمحآفروہوتاہمتریانشتخفاچہپؿظفلمح َ ال ُ ْ َ ُ
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،ایباقحس،رضحتبلہمنبایبرفصہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفسںیمرفایگنےکفتقیکداع
ابب  :اہجداکایبؿ
رفسںیمرفایگنےکفتقیکداع

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 826

راوی ٣ :شسز ،یحٌي ٣ ،ح٤س بً ٩حَل ،٪سٌیس ،حرضت ابوہزیزہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ح ََل ََ ٪ح َّسثَىٔي َسٌ ْ
ٔیس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ک َ َ

ْف َوا َِ ٟدٔ٠ی َٔ ٍُ ِٔی اْلِ َصِ َّٔ ١
اَف َٗا ََّ ٢
َّ
ئ َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥أََ ِ ٧ت اٟؼَّ اح ُٔب ِٔی َّ
ْف
َ َٔ ٩ِ ٣و ًِ َثا ٔ
اٟش َ ٔ
اٟش َ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنٔيی أًَُوذُ ب ٔ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا َس َ َ
ئ ا ِ٨ِ ٤َ ٟوَ ز ِٔٔی اْلِ َ ِص َٔ ١وا ِ٤َ ٟا َّٔ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥اكِو ٔ َ٨َ ٟا اْلِ َ ِر َق َو َصو ِِِّ ٠َ ًَ ٪ی َ٨ا َّ
ْف
َو َٛآبَ ٍٔ ا َِٔ ٠َ٘ ٨ِ ٤ُ ٟب َو ُسو ٔ
اٟش َ َ
دسمد ،ییحی ،دمحم نب الجعؿ ،دیعس ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رفس ںیم اجےن
ےتگلوتویںداعرکےت،اےاہللوترفسںیماسیھتےہافرالہںیم ہفیلخےہاےاہللںیموک ےسانپہبلطرکاتوہںرفسےکرشےس
افریتخسےکاسھتولےنٹےس افرالہف امؽںیمربیرظنےس۔اےاہللوتامہرےےئلزنیموکٹیپلدے افررفسوکمہرپآاسؿرفام
دے۔
رافی  :دسمد،ییحی،دمحمنبالجعؿ،دیعس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
رفسںیمرفایگنےکفتقیکداع

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 827

راوی  :حش ٩بً ٩لیً ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،ابو زبيرً ،لی اززی ،حرضت اب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأَ ًَّّ ٔ ٠ًَ ٪یا اْلِ َ َزز ٔ َّی أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َُّ ٤َ ٠ط
ُخ
ا ٪إٔذَا ا ِس َت َوی ًَل َی بٌٔٔيرٔظ ٔ َخارٔ ّجا إلٔ َی َس َ ٕ
ْف َٛب َّ َر ثَ ََلثّا ث ُ ََّٗ ٥ا َُ ٢س ِب َح َ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اَّ ٪أ ٟذی َس َّ َ
وَّ ٪
ْفَ٧ا َص َذا ا ِٟب ٔ َّر َواَّ ٟت ِ٘ َوی َو ٔ ٩ِ ٣ا ِ٣َ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟا َت ِزضَي
َ ِٔی َس َ ٔ
َ٨َ ٟا َص َذا َو َ٣ا ُ٨َّ ٛا َُ ٟط ُٔ ِ ٣
اُ ٠ٟض َّ ٥إنٔيی أَ ِسأََ ُٟ
َقٔ٧ي َن َوإَّٔ٧ا إلٔ َی َر ِّب َ٨ا ٔ٠َ٘ ٨ِ ٤َُ ٟبُ َ

اُ ٠ٟض َّ ٥اكِو ٔ َ٨َ ٟا ا ِٟبُ ٌِ َس َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥صَو ِِِّ ٠َ ًَ ٪ی َ٨ا َس َْفَ٧ا صَ َذا َّ
َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥أََ ِ ٧ت اٟؼَّ اح ُٔب ِٔی َّ
ْف َوا َِ ٟدٔ٠ی َٔ ٍُ ِٔی اْلِ َصِ َٔ ١وا ِ٤َ ٟا َٔ ٢وإٔذَا َر َج ٍَ
اٟش َ ٔ
َ
ا ٪أ ٨َّ ٟيي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥٠و ُج ُیو ُططُ إٔذَا ًََ٠وا َّ
اٟث َ٨ایَا
وَ ٔ ٟ ٪زبِّ َ٨ا َحا ُٔ ٣س َ
وًَ ٪اب ٔ ُس َ
وَ ٪تائٔبُ َ
َٗا َُ ٟضَ َّ٩و َزا َز ٓ ٔیضٔ َّ٩آیٔبُ َ
َ
ِ
وَ ٪وک َ َ ُّ
َ
َٛبَّرُوا َوإٔذَا َص َب ُلوا َس َّب ُحوا ٓ َُوؿ ٌَٔ ِت اٟؼَّ ََلةُ ًَل َی ذََ ٔ ٟ
نسح نب یلع ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،اوب زج  ،،یلع ازدی ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک بج انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس رفس ںیم اجےن ےک ےیل اےنپ افٹن رپ وسار وہےت وت نیت رمہبت اہلل اربک ےتہک رھپ رفامےت اپک ےہ فہ ذات سج ےن اس
وساری وک امہرےاتع رفامؿ انب دای افر مہ اس وک اےنپ اقوب ںیم ہن ال ےتکس ےھت افر مہ وک اےنپ رب یک رطػ ٹلپ اجان ےہ اے اہلل! مہ

اسرفسںیموک ےسیکین رپزیہاگریافراؿاامعؽیکوتقیفبلطرکےتںیہوجریتیراضاکببسوہںافرنجےسوترایضوہاجےئ
اےاہللوتاسرفسںیمامہرےےئلآاسینرفامدےاے اہللامہرےےئلافولصںوکٹیپلدے۔اےاہللوترفسںیم امہرارقیفےہ
افر امہرے الہف امؽ ںیم ہفیلخ ےہ۔ افر بج رفس ےسفاسپرشتفی الےت وت یہی داع زپےتھ افراس ںیم ہی ااضہف رفامےت مہروجع
رکےن فاےل وتہب رکےن فاےل ابعدت رکےن فاےل افر اےنپ رب یک رعتفی رکےن فاےل ںیہ افر انجب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس افر آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےک رکشلفاےل بج دنلبویں رپ ڑچےتھ وت ریبکت ےتہک افر بج ےچین ارتےت وت حیبست ےتہک۔ سپ امنز
یھبایسرطہقیرپریھکیئگ(ینعیایقؾںیمریبکتافرروکعفوجسدںیمحیبست)۔
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،انبرججی،اوبزج ،،یلعازدی،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتصخرکےتفتقایکےہک
ابب  :اہجداکایبؿ
رتصخرکےتفتقایکےہک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 828

راوی ٣ :شسزً ،بساہلل ب ٩زاؤزً ،بساٌٟزیز ب٤ً ٩ز ،اسٌ٤ی ١ب ٩جزیز ،حرضت ٗزًہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩زا ُو َز ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ َِٗ ٩زَ ًَ ٍَ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز
َ
َ َو َخ َوات َٔیَ ٔ ٠٤َ ًَ ٥
َ َوأَ َ٣اَ َ ٧ت َ
َ َ٤َ ٛا َو َّز ًَىٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِس َت ِوز ٔ َُ اہللَ زٔی ََ ٨
َص ُ ٥َّ ٠أ ُ َو ِّز ًِ َ
دسمد ،دبعاہلل نب داؤد ،دبعازعلسی نب رمع ،اامسلیع نب رجری ،رضحت زقہع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ےن  ھج ےس اہک ںیم
ےھجترتصخرکفںسجرطحروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجمرتصخرفامایاھت(ینعیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنویں
رفامایاھت)ںیماہللوکوساتپنوہںریتادنیریتیاامتنافرریتےاکؾاکااجنؾ۔
رافی  :دسمد،دبعاہللنبداؤد،دبعازعلسینبرمع،الیعمسنبرجری،رضحتزقہع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
رتصخرکےتفتقایکےہک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 829

راوی  :حش ٩بً ٩لی ،یحٌي ب ٩اسح ،ٙح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ابی جٌْف٣ ،ح٤س بٌٛ ٩ب ،حرضت ًبساہلل اٟدلِم

َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََّ ٙ
اٟش ِی َٔ ٠حیىٔ ُّي َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩س ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠أَبٔی َج ٌِ َْفٕ ا َِ ٟد ِل ٔ ِّ
ِم ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ َرا َز أَ َِ ٪ی ِش َت ِوز ٔ ََ ا َِ ٟح ِی َع َٗا َ ٢أَ ِس َت ِوز ٔ َُ اہللَ
بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ا َِ ٟد ِل ٔ ِّ
ِم َٗا َ ٢ک َ َ
زٔی ََ ٥ِ ُٜ٨وأَ َ٣اَ َ ٧تَ ٥ِ ُٜو َخ َوات َٔی ٥أَ ًِ َ٤الٔ٥ِ ُٜ
لخط
م
نسح نب یلع ،ییحینب ااحسؼ  ،امحد نبہملس،ایب رفعج،دمحم نببعک،رضحتدبعاہللا یےسرفاتی ےہہکانجب روسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسسجفتق رکشلوکرتصخرکےناکارادہ رکےتوترفامےتںیماہللوکوساتپنوہںاہمترادنیاہمتریاامتنافراہمترا
ااجنؾاکر۔

ل
خطم

رافی  :نسحنبیلع،ییحینباقحس،امحدنبہملس،ایبرفعج،دمحمنببعک،رضحتدبعاہللا ی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وساریرپڑچےتھفتقایکداعزپےھ؟
ابب  :اہجداکایبؿ
وساریرپڑچےتھفتقایکداعزپےھ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 830

راوی ٣ :شسز ،ابواحوؾ ،ابواسح ،ٙحرضت ًلی ب ٩ربیٌہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
یٌ ٍَ َٗا ََ ٢طض ٔ ِس ُت ًًَّ ٔ ٠یا َرض َٔي اہللُ ًَ ِ٨طُ
ؾ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ُّی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩رب ٔ َ
ا٪
َوأتُ َٔی ب ٔ َسابَّ ٍٕ ٟٔيَرِ ََ ٛب َضا َٓ َ٤َّ ٠ا َو َؿ ٍَ رٔ ِج َُ ٠ط ِٔی اٟزِّک َ ٔ
اب َٗا َ ٢بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِس َت َوی ًَل َی هَ ِضز ٔ َصا َٗا َ ٢ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل ث ُ ََّٗ ٥ا َُ ٢س ِب َح َ
و ٪ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢اہللُ أَ ِٛبَرُ ث َ ََل َث
ُخ َ٨َ ٟا َص َذا َو َ٣ا ُ٨َّ ٛا َُ ٟط ُٔ ِ ٣
َقٔ٧ي َن َوإَّٔ٧ا إلٔ َی َربِّ َ٨ا ٔ٠َ٘ ٨ِ ٤َُ ٟبُ َ
َّأ ٟذی َس َّ َ
َ٣زَّا ٕ
َ َٓ٘ٔی ََ ١یا أَ ٔ٣ي َر ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن ٔ٩ِ ٣
ُوب إ ٔ ََّل أََ ِ ٧ت ث ُ ََّ ٥ؿ ٔح َ
ت ث ُ ََّٗ ٥ا َُ ٢س ِب َحاَ َ ٧
ْف اٟذُّ َ ٧
ِْف لٔی ََّّٓٔ٧طُ ََل َی ِِ ٔ ُ
َ إنٔيی هَ ُ ٤َِ ٠ت َن ِٔ ٔسي َٓاُ ٔ ِ
َ َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٔ ٩ِ ٣أَ ِّی َط ِی ٕئ
أَ ِّی َط ِی ٕئ َؿحَٔ ِٜت َٗا ََ ٢رأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َ َٛ ١َ ٌََ ٓ ٥َ ٠ا ٓ ٌََُِ ٠ت ث ُ ََّ ٥ؿ ٔح َ
ُوب َُي ِر ٔی
َؿ ٔح َِ ٜت َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ربَّ َ
ْف اٟذُّ َ ٧
ِْف لٔی ذُُ٧وبٔی َی ٌِ َ ٥ُ ٠أَُ َّ ٧ط ََل َی ِِ ٔ ُ
َ َی ٌِ َح ُب ِٔ ًَ ٩ِ ٣بسٔظ ٔإٔذَا َٗا َ ٢اُ ٔ ِ
دسمد،اوباوحص،اوبااحسؼ،رضحتیلعنبرہعیبےسرفاتیےہہکںیمرضحتیلعےکاپساھتسپاؿےکےئلاکیوساریالیئ
یئگاتہکاسرپوساروہںسپبجاںوہںےناانپاپؤںراکبںیمراھکوترفامایمسباہلل،بجاسیکھٹیپرپھٹیبےئگوترفامایادمحلہلل،رھپ

اہک اپکےہفہذاتسجےناؿاجونرفںوکامہرےاقوبںیمرکدایافرمہاؿرپاقوباپےنفاےلہنےھتافرالبہبشںیمہاےنپربیہ
ےکاپسفاسپاجانےہ۔رھپنیترمہبتادمحلہللاہکاسےکدعبنیترمہبتاہللاربکاہکرھپاہکاپکےہریتیذاتکشیبںیمےناےنپ
افرپوخدیہ مل ایکےہسپوت ھجوکشخبدےویکہکنریتےوساوکیئںیہنوجانگوہںوکشخباتکسوہ۔ہیہہکرکرضحتیلعسنہزپے
ولوگں ےن وپاھچ اریماوملنینم! آپ سک ابت رپ ےسنہ؟ اںوہں ےن اہک ہک ںیم ےن انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ااسی یہ
رکےتداھکیاھت اسیجہک ںیم ےناسفتقایک ،بجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےسنہےھت وتںیم ےن یھبآپ یلصاہللہیلعفآہل
فملس ےس یہی وپاھچ اھتہک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہللہیلعفآہلفملسآپ یلص اہللہیلع فآہلفملسسک ابت رپ ےسنہ؟ وت آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایریتاربا ےنپدنبےےسوخشوہاتےہبجفہاتہکےہریمےانگہشخبدےویکہکنفہاجاتنےہہکاسےک
وساوکیئانگہںیہناعمػرکاتکس۔
رافی  :دسمد،اوباوحص،اوباقحس،رضحتیلعنبرہعیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجآدیمیسکزنمؽرپارتےوتایکےہک؟
ابب  :اہجداکایبؿ
بجآدیمیسکزنمؽرپارتےوتایکےہک؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 831

راوی ٤ً :زو بً ٩ث٤ا ٪ب٘یہ ،ػٔواَ ،٪شیح بً ٩بیس ،زبير ب ٩وٟیس ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َشیِ ُح بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس ًَ ِ ٩اٟزُّبَي ِر ٔبِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ٤َ ًُ ٩ز ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ٍُ َح َّسثَىٔي َػٔ َِوا َُ ٪ح َّسثَىٔي ُ َ
َّ
اَف َٓأَٗ َِب ََّ ١
َّ
َٗ ١ا ََ ٢یا أَ ِر ُق َربيی َو َربُّ َٔ اہللُ أًَُوذُ بٔاہللٔ ِّٔ َ ٩ِ ٣
َش ٔک
اِ ٠ٟی ُ
َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا َس َ َ
َش َ٣ا ُخٔ ٓ َٙ ٔ ٠
َش َ٣ا ٓ ٔ
ٔیَ َو ِّٔ َ ٩ِ ٣
ٔیَ َو َ ِّ
َو َ ِّ
َق ٔب َو ٔ٩ِ ٣
َش َ٣ا یَس ُّٔب ًََِ ٠ی َٔ َوأًَُوذُ بٔاہللٔ ٔ ٩ِ ٣أَ َس ٕس َوأَ ِس َو َز َو ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َّیٍٔ َوا َِ ِ ٌَ ٟ
َسا ٩ٔ ٔ ٛا َِ ٟب َٔ ٠س َو َٔ ٩ِ ٣وإ ٔ ٟس َو َ٣ا َوََ ٟس

رمعف نب امثعؿ ہیقب ،وفصاؿ ،رشبا نب دیبع ،زج  ،نب فدیل ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس بج رفس رکےت افر رات وہ اجیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت۔ اے زنیم ریما افر ریتا رب اہلل ےہ ںیم
ریتےرشےساہللیکانپہاچاتہوہںافراسرشےسوجریتےادنرےہافراسزیچےکرشےسوجوک ںیمدیپاوہیئافراسزیچےکرش

ےس وج ریتے افرپ یتلچ ےہ افر ںیم اہلل یک انپہ ںیم آات وہں ریش ےس افر اکےل اسپن افر اکےل وھچب ےس افر زنیم ےک رےنہ فاولں
ےسافرربایئےکعبنمےسافروخدربایئےس۔
رافی  :رمعفنبامثعؿہیقب،وفصاؿ،رشبانبدیبع،زج ،نبفدیل،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشفعراتںیمےنلچیکاممتعن
ابب  :اہجداکایبؿ
رشفعراتںیمےنلچیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 832

راوی  :اح٤س ب ٩طٌیب ،زہير ،ابوزبير ،حرضت جابز

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی ُط ٌَ ِیبٕ ا َِّ َ ٟ
َحان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٔیث إٔذَا َُابَ ِت َّ
ئ َّٓ ٔ ََّّ ٪
ََل تُ ِز ٔس ُ٠وا ٓ ََوا ٔط َی ٥ِ ُٜإٔذَا َُابَ ِت َّ
اٟظ َیاكٔي َن َتٌ ُ
اٟظ ُِ ٤ص َحًَّي
اٟظ ُِ ٤ص َحًَّي َت ِذصَ َب َٓ ِح َ ٍُ ٤ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ

ئ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز ا ََِ ٟٔواشٔي َ٣ا َیٔ ُِظو ٔ ٩ِ ٣کَُ ِّ١ط ِی ٕئ
َت ِذ َص َب َٓ ِح َ ٍُ ٤ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ

ادمحنببیعش،زریہ،اوبزج ،،رضحتاجربےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجوسرجرغفب
وہوتاےنپاجونرفںوک تم وھچڑفاہیںکتہکراتیکایسیہاھچاجےئویکہکنوسرجرغفبوہےنےک دعبراتیک ایسیہاھچاجےن
کتایشنیطڑیھچاھچڑرکےتںیہ۔
رافی  :ادمحنببیعش،زریہ،اوبزج ،،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سکدؿرفسرکانبحتسمےہ
ابب  :اہجداکایبؿ
سکدؿرفسرکانبحتسمےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 833

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼورً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،یو٧ص ب ٩یزیس زہز یً ،بساٟزح ٩٤بٌٛ ٩ب ب٣ ٩ا ،َٟحرضت ٌٛب ب٩

٣اَٟ

یس ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یص
ْف إ ٔ ََّل َی ِو َ ٦ا َِ ٟدٔ ٔ٤
ُخ ُد ِٔی َس َ ٕ
َ٣أ ٌِ َٛ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟب بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا َ٤َ ٠َّ َٗ ٢ا ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِ ُ
دیعسنبوصنمر،دبعاہللنبابمرک،ویسننبسیدیزرہی،دبعارلنمحنببعکنبامکل،رضحتبعکنبامکلےسرفاتیےہہک
ااسیتہبمکوہاتاھتہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرعمجاتےکوسایسکافردؿرفسرکےتوہں۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،دبعاہللنبابمرک،ویسننبسیدیزرہی،دبعارلنمحنببعکنبامکل،رضحتبعکنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افؽحبصںیمرفسرکان
ابب  :اہجداکایبؿ
افؽحبصںیمرفسرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 834

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،ہظی ،٥یٌلی بً ٩لاء٤ً ،ارہ ب ٩حسیس ،حرضت ػُخ اِٟا٣سی

ئ َح َّسث َ َ٨ا ًُ ََ ٤ارةُ بِ َُ ٩حسٔی ٕس ًَ َِ ٩ػ ُِخٕ ا َِِ ٟا ٔ٣س ِّٔی ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی َْ ٥ح َّسثَ َ٨ا َی ٌِل َی بِ َُ ًَ ٩لا ٕ
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢
رس َّی ٍّ أَ ِو َج ِی ّظا َب ٌَ َث ُض ِ ٩ِ ٣ٔ ٥أَ َّو ٔ ٢اَ ٨َّ ٟضارٔ
ا ٪إٔذَا َب ٌَ َث َ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک ْٔل ُ ًَّٔ٣ي ِٔی بُُٜورٔ َصا َوک َ َ
َ
ُخ بِ َُ ٩و َزا ًَ ٍَ
ُخ َر ُج َّل َتا ٔج ّزا َوک َ َ
َوک َ َ
اَ ٪ی ِب ٌَ ُث ت ٔ َح َار َتطُ ٔ ٩ِ ٣أَ َّو ٔ ٢اَ ٨َّ ٟضارٔ َٓأث ِ َزی َو َٛث ُ َر َ٣اُ ُٟط َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َوص َُو َػ ِ ُ
اَ ٪ػ ِ ْ

دیعسنبوصنمر،میشہ،یلعینباطعء،امعرہنبدحدی،رضحترخصااغلدمیےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای اے اہلل! ریمی اتم ےک ےئل ربتک رفام اؿ ےک افؽ رفز ںیم افر بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وھچاٹ ای ڑبا رکشل رفاہن
رفامےتوتافؽحبصرفاہنرفامےتافررخصاکیاترجہشیپآدیماھتافرفہاینپاجترتاکامؽافؽرفزںیماتجیھب۔سپفہامدلاروہایگافراس
اکامؽتہبڑبھایگ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،میشہ،یلعینباطعء،امعرہنبدحدی،رضحترخصااغلدمی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہنترفسرکےنیکاممتعن
ابب  :اہجداکایبؿ
اہنترفسرکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 835

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٨ٌٗ ،يي٣ ،اً ،َٟبساٟزح ٩٤ب ٩رح٠٣ہ٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زوب ٩اٌٟاؾ

رح َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٍَ ٠َ ٣زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٍَ ٤ََ ٠ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اِ ًَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ َ ٩
اَ ٪واٟزَّأٛبا َٔ ٪ط ِی َلاَ٧ا َٔ ٪و َّ
اٟث ََلثَ ٍُ َر ِْ ٛب
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اٟزَّاُ ٔ ٛب َط ِی َل ْ
َ
دبعاہللنبہملسم،یبنعق،امکل،دبعارلنمحنبرحہلم،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلصےسرفاتیےہہکانجب
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی وسار اطیشؿ ےہ دف وسار دف اطیشؿ ںیہ افر نیت وسار وسار ںیہ (ینعی نیت وسار اس
ےکقحتسمںیہہکاںیہنوسارںیہکاسےئلہکابفہاطیشؿےسوفحمظںیہ)۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،یبنعق،امکل،دبعارلنمحنبرحہلم،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجدنچولگرفسوکںیلکنوتاےنپںیمےسیسکاکیوکاانپاریمرقمررکںیل
ابب  :اہجداکایبؿ
بجدنچولگرفسوکںیلکنوتاےنپںیمےسیسکاکیوکاانپاریمرقمررکںیل

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 836

راوی ً :لی ب ٩بَح ب ٩بزی ،حات ٥ب ٩اسٌ٤ی٣ ،١ح٤س بً ٩حَل٧ ،٪آٍ ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوسٌیس خسری

َح بِ ٔ ٩بَز ٓ ٕ
ِّی َح َّسثَ َ٨ا َحات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ح ََل ََ٧ ٩ِ ًَ ٪آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َس ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠أَبٔی َسٌٔی ٕس
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩بَ ِ ٔ
ْف َٓ ُِ ٠ی َؤ ِّ٣زُوا أَ َح َسص ُِ٥
َخ َد ث َ ََلثَ ٍْ ِٔی َس َ ٕ
ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َ َ

یلع نب رحب نب ربی ،احمت نب اامسلیع ،دمحم نب الجعؿ ،انعف اوبہملس ،رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجرفسںیمنیتآدیموہںوتاچےئہہکاےنپںیمےسیسکاکیوکاریمانبںیل۔

رافی  :یلعنبرحبنبربی،احمتنبالیعمس،دمحمنبالجعؿ،انعفاوبہملس،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
بجدنچولگرفسوکںیلکنوتاےنپںیمےسیسکاکیوکاانپاریمرقمررکںیل

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 837

راوی ً :لی ب ٩بَح ،حات ٥ب ٩اسٌ٤ی٣ ،١ح٤س بً ٩حَل٧ ،٪آٍ ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩بَ َِحٕ َح َّسث َ َ٨ا َحات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ح ََل ََ٧ ٩ِ ًَ ٪آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩أَب ٔی َس ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
ْف َٓ ُِ ٠ی َؤ ِّ٣زُوا أَ َح َسص َُِٗ ٥ا ََ٧ ٢آ ٔ ٍْ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا ْٔلَبٔی َسَٓ ٍَ ٤ََ ٠أََ ِ ٧ت أَ ٔ٣يرَُ٧ا
ا ٪ثَ ََلثَ ٍْ ِٔی َس َ ٕ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا ک َ َ
یلع نب رحب ،احمت نب اامسلیع ،دمحم نب الجعؿ ،انعف اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای بج نیت آدیم رفس ںیم وہں وت اچےیہ ہک اےنپ ںیم ےس یسک اکی وک اریم انب ںیل انعف ےن اہک ہک مہ ےن اوبہملس ےس اہک
بترھپآپامہرے(رفسںیم)اریمںیہ۔
رافی  :یلعنبرحب،احمتنبالیعمس،دمحمنبالجعؿ،انعفاوبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقآؿاپکوکدارارحلبںیمےلاجان
ابب  :اہجداکایبؿ
رقآؿاپکوکدارارحلبںیمےلاجان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 838

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٨ٌٗ ،يي٣ ،ا٧ ،َٟآٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٍَ ٤ََ ٠ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اَ٧ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟآ ٍٕٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َّ َ
َ أ ُ َرا ُظ ََ ٣دا َٓ ٍَ أَ ِ ٪یَ َ٨ا َٟطُ ا ُِ ٌَ ٟس ُّو
َقآ ٔ ٪إلٔ َی أَ ِر ٔ
ق ا ُِ ٌَ ٟس ِّو َٗا َ٣َ ٢اْ ٔ ٟ
اَف بٔا ِِ ُ ٟ
َو َس ٥َ ٠أ ِ ٪ی َُش َ َ

دبع اہلل نب ہملسم ،یبنعق ،امکل ،انعف ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن دنمش
ےک کلم ںیم رقآؿ اپک وک ےل اجےن ےس عنم رفامای۔ امکل ےن اہک ہک اس اممتعن یک فہج ہی ےہ ہک ںیہک افکر رقآؿ اپک یک ےب
رحیتمہنرکںی۔

رافی  :دبعاہللنبہملسم،یبنعق،امکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رکشلےکراقفءافررسااییکدعتاداکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ
رکشلےکراقفءافررسااییکدعتاداکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 839

راوی  :زہير ب ٩رحب ،ابوخیث٤ہ ،وہب ب ٩جزیز ،یو٧ص ،زہزیً ،بیساہلل بً ٩بساہلل ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض

رح ٕب أَبُو َخ ِی َث ََ ٍَ ٤ح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
َّ
َّ
ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٟسا َیا أَ ِربَ ٍُ ٔ٣ائ َ ٍٕ َو َخيِرُ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ٢خيِرُ اٟؼَّ َحابَ ٍٔ أَ ِر َب ٌَ ٍْ َو َخيِرُ َّ َ
آَل ٕ
ْش أَ ِّٟٔا َٔٗ ٍٕ ٠َّ ٔ ٗ ٩ِ ٣ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َواٟؼَّ ٔحی ُح أَُ َّ ٧ط ُ٣زِ َس ْ١
غ أَ ِر َب ٌَ ٍُ َ
ا ُِ ٟح ُیو ٔ
ٖ َوُ ٩َِ ٟی ََِِ ٠ب اث ِ َ٨ا ًَ َ َ

زریہ نب رحب ،اوبہمثیخ ،فبہ نب رجری ،ویسن ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک انجب
روسؽ اہلل ےن رفامای رتہبنی رقیف اچر ںیہ۔ افر ااھچ رسہی (وھچاٹدہتس) اچر وس آدویمں اک ےہ افر رتہبنی رکشل اچر سہار اک افر ابرہ سہار
ارفادرپلمتشمرکشلدعتادیکیمکیکانبءرپولغمبںیہنوہاتکس۔
رافی  :زریہنبرحب،اوبہمثیخ،فبہنبرجری،ویسن،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشمنیکوکاالسؾیکدوعت
ابب  :اہجداکایبؿ
رشمنیکوکاالسؾیکدوعت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 840

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٠مَي ،٪وٛیٍ ،سٔیا٤٘٠ً ،٪ہ ب٣ ٩زثس ،س٠مَي ٪ب ٩بزیسہ ،حرضت بزیسہ

ا ٍَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بِ ِٔ ٣َ ٩زث َ ٕس ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪اْلِ ََ ِ ٧بار ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

رسیَّ ٍٕ أَ ِو َج ِی ٕع أَ ِو َػا ُظ ب ٔ َت ِ٘ َوی اہللٔ ِٔی َخ َّ
اػٍٔ َن ِٔ ٔشطٔ َوب ٔ َُ ٌَ ٣َ ٩ِ ٤ط
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َب ٌَ َث أَ ٔ٣ي ّرا ًَل َی َ ٔ
کَ َ
وک
یت ًَ ُس َّو َک ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ْشٔٛي َن َٓا ِزًُ ُض ِ ٥إلٔ َی إ ٔ ِح َسی ثَ ََل ٔث خ َٔؼا ٕ ٢أَ ِو خ ََٔل َٕٓ ٢أَیَّت َُضا أَ َجاب ُ َ
ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َخي ِ ّرا َو َٗا َ ٢إٔذَا ََ ٔ ٟ٘

ٕ ًَ ُِ ٨ض ِ ٥ا ِزًُ ُض ِ ٥إلٔ َی ِاْل ٔ ِس ََل ٪ِ ٔ َّٓ ٔ ٦أَ َجابُو َک َٓاٗ َِب ُِ ٨ِ ٣ٔ ١ض َِ ٥و َُّ ٛ
إَِٔ ٟی َضا َٓاٗ َِب ُِ ٨ِ ٣ٔ ١ض َِ ٥و َُّ ٛ
ٕ ًَ ُِ ٨ض ِ ٥ث ُ َّ ٥ا ِزًُ ُض ِ ٥إلٔ َی اَّ ٟت َح ُّو ٔ٩ِ ٣ٔ ٢
ی ٪ِ ٔ َّٓ ٩أَبَ ِوا
یَ ٩وأَ ََِّ ٠ًَ ٪یض ٔ ِ٣َ ٥ا ًَل َی ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
َ أَ َُّ َٟ ٪ض ِ٣َ ٥ا َ ٤ُِ ٠ٟٔضا ٔجز ٔ َ
َزارٔص ِٔ ٥إلٔ َی َزارٔ ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
یَ ٩وأَ ًُِ ٤ِ ٔ ٠ض ِ ٥أَُ َّ ٧ض ِ ٥إ ٔ ُِ٠ٌََ ٓ ٪وا ذََ ٔ ٟ
اروا َز َارصَُٓ ٥أ َ ًُِ ٤ٔ٠ض ٥أَُ َّ ٧ضَ ٥یُٜوَ َ ٧
اب ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن یُ ِح َزی ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥حُ ٥ُ ِٜاہللٔ َّأ ٟذی َی ِحزٔی ًَل َی ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َو ََل
َوا ِخ َت ُ
رع ٔ
ُوَٛ ٪أ َِ
ِ ِ ِ
ِ
ئ ا ِٟحٔزِیَ ٍٔ َّٓ ٔ ِ ٪أَ َجابُوا
یب إ ٔ ََّل أَ ِ ٪یُ َحاصٔ ُسوا َ ٍَ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َّٓ ٔ ِ ٪ص ُِ ٥أَبَ ِوا َٓا ِزًُ ُض ِ ٥إلٔ َی إ ٔ ًِ َلا ٔ
یَُٜو ُُ َٟ ٪ض ِِٔ ٥ی ا َِِ ٟٔی ٔئ َوا َِ ٔ ٨َِ ٟیَ ٍٔ ٤ن ٔؼ ْ
َٓاٗ َِب ُِ ٨ِ ٣ٔ ١ض َِ ٥و َُّ ٛ
اِص َت أَصِ َ ١ح ِٔؼ َٕٓ ٩أ َ َرا ُزو َک أَ ِ ٪تُ ِ٨ز ٔ َُ ٟض ًَِ ٥ل َی
ٕ ًَ ُِ ٨ض ِ ٪ِ ٔ َّٓ ٥أَبَ ِوا ٓ ِ
َاس َتٌ ِٔ ٩بٔاہللٔ َت ٌَال َی َو َٗات ٔ ُِ ٠ض َِ ٥وإٔذَا َح َ ِ
و٣َ ٪ا َی ِح ٥ُ ُٜاہللُ ٓ ٔیض ٔ َِ ٥و َل ٩ِٔ ٜأَِ٧ز ٔ ُٟوص ًَُِ ٥ل َی حُ ٥ِ ُٜٔ٤ِٜث ُ َّ ٥اٗ ُِـوا ٓ ٔیض ٔ َِ ٥ب ٌِ ُس َ٣ا ٔطئِت ُِ٥
حُ ٥ٔ ِٜاہللٔ َت ٌَال َی ٓ َََل تُ ِ٨ز ٔ ُِ ٟض ََِ ٥ِ َُّٜ٧َّٔٓ ٥ل َت ِس ُر َ

ُک ُت َص َذا ا َِ ٟحس َ
َّاَ٘ َٓ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔي ُِ ٣شَٗ ٥ْ ٔ ٠ا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو َزا ُوز
ٔیث َ٘ ٤ُ ٔ ٟات ٔ ٔ ١بِ َٔ ٩حی َ
َٗا َُ ٢سٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََٗ ٍَ ٨ا َََ ٓ ٍُ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٢ذ َ ِ
ص َُو ابِ َُ ٩ص ِی َؼ ٕ ٩ِ ًَ ٥ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َِّٔ َ ٣ُ ٩ق ٕ ٩ِ ًَ ٪أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث ََ ١حسٔیثٔ ُسََ ِ ٠مَي َ ٪بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة

دمحمنبامیلسؿ،فعیک،ایفسؿ،ہمقلعنبرمدث،امیلسؿنبربدیہ،رضحتربدیہےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس بج یسک صخش وک وھچےٹ ای ڑبے رکشل اک اریم رقمر رکےت وت اس وک ابوصخلص اےنپ ابرے ںیم وقتییک افر ابومعلؾ امتؾ املسمؿ
ہاپویہں ےک قح ںیم الھبیئ یک نیقلت رفامےت۔ افر رفامےت بج وت اےنپ دنمش رشموکں اک اسانم رکے وت اؿ وک نیت ابوتں یک دوعت
دے رھپ ارگ رشمنیک وبقؽرکںیلوتوت یھبوبقؽرک افراؿ ےک لتقےسابز رہ۔ یلہپابت ،االسؾ یکدوعتدےارگفہ امؿںیل وت وت
اؿ اک ارقار وبقؽ رک افر اؿ ےک لتق ےس ابز رہ۔ اس ےک دعب اؿ وک اےنپ رھگفں وک وھچڑ رک دارااہملرجنی (دمہنی) یک رطػ آےن یک
دوعت دے افر ہی ابت اؿ وک یئادے ہک ارگ فہ اؿ ابوتں وک امؿ ںیل ےگ وت اؿ ےک فیہ وقحؼ وہں ےگ وج اہمرجنی ےک ںیہ افرفیہ
رفاضئ وہں ےگ وج اہمرج نی رپ الزؾ ںیہ نکیل ارگ فہ رجہت یک ابت وظنمر ہن رکںی افر اےنپ رھگ وھچڑےن رپ رایض ہن وہں وت اؿ وک
یئادےہکفہداہییتاملسمونںیکرطحوہںےگافراؿرپاہللاعتیلاکمکحایسرطحاجریوہاگسجرطحابیقامتؾاملسمونںرپوہات
ےہافراؿوک(امؽ)فنیافرتمینغںیم ےسوکیئہصحہنےلماگرگمہیہکفہاملسمونںےکاسھترشکیوہرکاہجدںیمہصحںیل۔افر
ارگ فہ االسؾ وبقؽ رکےن ےس ااکنر رکںی وت اؿ ےس زجہی دےنی اک اطمہبل رکف ارگ فہاس وک وظنمررکںیل وت مت یھب زجہی وک وبقؽرکول افر
اؿےسگنجتمرکف۔افرارگفہزجہیدانییھبہن وبقؽرکںیوتاہللےسدمدبلطرکفافراؿےساتقؽرکفافربجمت ہعلفاولںوک
ریھگ ول افرفہ مت ےس اچںیہہک مت اؿ وک ( ہعلےس) ااترف۔ اہلل ےک مکح رپ وت مت اؿ وک تم ااترفاس ےئلہک مت ںیہن اجےتن ہک اؿ ےک

اببںیماہللاکایکمکحےہ؟ہکلبمتاؿوکاےنپمکحرپ ااترفرھپوجاچوہاؿےکقلعتمہلصیفرکف۔ایفسؿنبہمقلعےنہیدحثیاقملت
نب ةحؿ ےس ایبؿ یک وت اس ےن اہک ہی دحثی  ھج ےس ملسم ےن ایبؿ یک یھت۔ اوبدافٗد ےتہک ںیہ ہک فہ انب مثیہ امعنؿ نب رقمؿ ےس
رموفاعرمفیےہلثمامیلسؿنبربدیہےک۔
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،فعیک،ایفسؿ،ہمقلعنبرمدث،امیلسؿنبربدیہ،رضحتربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
رشمنیکوکاالسؾیکدوعت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 841

راوی  :ابو ػاٟح٣ ،حبوب ب٣ ٩وسي ،ابواسح ،ٙسٔیا٤٘٠ً ،٪ہ ،ب٣ ٩زثس ،س٠مَي ٪ب ٩بزیسہ ،حرضت بزیسہ

ا ٍَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بِ ِٔ ٣َ ٩زثَ ٕس ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠مَي َ٪
وسي أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙا َِٔ ٟزَار ُّٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
وب بِ َُ ٣ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َػإ ٔ ٟح اْلِ ََ ِ ٧لاک ٔ ُّی َِ ٣حبُ ُ
ْف بٔاہللٔ اُِزُوا َو ََل
بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اُِزُوا ب ٔ ِ
اس ٔ ٥اہللٔ َؤِی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َو َٗاتُٔ٠وا ََ َ َٛ ٩ِ ٣
یسا ٔ
َت ِِس ُٔروا َو ََل َت ُِ ُّ٠وا َو ََل تُ َِّ ٤ثُ٠وا َو ََل َت ِ٘ ُتُ٠وا َوّ ٔ ٟ

اوب اصحل،وبحمبنبومیس،اوبااحسؼ،ایفسؿ،ہمقلع،نبرمدث،امیلسؿنبربدیہ،رضحتربدیہےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای (ارگ فہ االسؾ افر زجہی وبقؽ ہن رکںی وت) مت اؿ ےس اہلل اک انؾ ےل رک ڑلف افر وج اہلل ےک اسھت رفک
رکےاسوکلتق رکڈاول۔ڑلفنکیلفدعہالخیفتمرکف۔افرہنامؽتمینغںیموچریرکفافرہنہلثمرکف(ہلثملتقےکدعبانکاکؿ
اکٹانیل)افرہنوچبںوکلتقرکف۔
رافی  :اوباصحل،وبحمبنبومیس،اوباقحس،ایفسؿ،ہمقلع،نبرمدث،امیلسؿنبربدیہ،رضحتربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
رشمنیکوکاالسؾیکدوعت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 842

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،یحٌي ب ٩آزً ،٦بیساہلل ب٣ ٩وسي ،حش ٩ب ٩ػاٟح ،خاٟس بٓ ٩زاری ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

وسي ًَ َِ ٩ح َش ٔ ٩بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ َِ ٩خأ ٔ ٟس بِ ٔ ٩ا ِٔٔ ٟزِرٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩آ َز ََ ٦وًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩

اس ٔ ٥اہللٔ َوبٔاہللٔ َو ًَل َی َٔ ٍٔ ٠َّ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َوَلَ
َح َّسثَىٔي أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اَ ِ ٧لُ٘ ٔ ٠وا ب ٔ ِ
َت ِ٘ ُتُ٠وا َط ِیدّا َٓاّ ٔ ٧یا َو ََل كٔٔ َِّل َو ََل َػِٔي ّرا َو ََل ا َِ ٣زأَ ّة َو ََل َت ُِ ُّ٠وا َو ُؿ ُّ٤وا َُ َ٨ائ ََٔ ٥ِ ُٜ٤وأَ ِػُ ٔ ٠حوا َوأَ ِح ٔشُ٨وا إ ٔ َّ ٪اہللَ یُحٔ ُّب ا ِِ ٤ُ ٟح ٔشٔ٨ي َن
امثعؿ نب ایب ہبیش ،ییحی نب آدؾ ،دیبع اہلل نب ومیس ،نسح نب اصحل ،اخدل نب زفاری ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک آپ
یلصاہللہیلعفملسےن(اجمدہنیوک ےتجیھفتق)رفامایرفاہنوہاجؤاہللاکانؾےلرکاہللیکاتدیئفوتقیفےکاسھتافرروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکدنیرپ۔(دوھکی)لتقہنرکانوبڑےھآدیموکہنوھچےٹےچبوکافرہنوعرتوکافرمتامؽتمینغںیمایختنہنرکان
ہکلبامؽتمینغوکعمجرکانافراےنپاوحاؽیکاالصحرکانافرالھبیئرکان۔کشیباہللیکینافرالھبیئرکویناولںوکدنسپرفاماتےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ییحینبآدؾ،دیبعاہللنبومیس،نسحنباصحل،اخدلنبزفاری،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنمشےکالعہقںیمشتزینرکان
ابب  :اہجداکایبؿ
دنمشےکالعہقںیمشتزینرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 843

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رح ََِّ َ ٧ ٚد َ ١بَىٔي
ا٨َّ ٟـٔير ٔ َو َٗ َل ٍَ َوه ٔ َی اٟبُ َویِ َزةُ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ٣َ ١ا َٗ َل ٌِت ُِٟٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ی َ ٍٕ ٨أَ ِو َت َز ِٛت ُُ٤و َصا
ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،انعف ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ونب ریضن ےک وجھکر
ےکاباغتوکالجےنافراکےنٹاکمکحرفامایاھتافرہیفاہعقومعضوبریہںیمشیپآایاھتبتاہللاعتیلےنہیآتیانزؽرفامیئ۔ہکوجھچک
اکٹڈاالمتےنوجھکرےکاباغتںیمےس۔اخل
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دنمشےکالعہقںیمشتزینرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 844

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،اب٣ ٩بارک ،ػاٟح ب ٩ابی اخرض ،زہزی ،رعوہ ،حرضت اسا٣ہ

رع َوةُ َٓ َح َّسثَىٔي أ ُ َسا َ ٍُ ٣أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
اٟس ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩ػأ ٟحٔ بِ ٔ ٩أَبٔی اْلِ َ ِخ َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ُز بِ ُٔ َّ ٩
رض ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َِ ُ ٢
رح ِٔ ٚ
ُغ ًَل َی أُبِى َي َػ َبا ّحا َو َ ِّ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اًَ ٪ض ٔ َس إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ٔ ِ
انہد نب رسی ،انب ابمرک ،اصحل نب ایب ارضخ ،زرہی ،رعفہ ،رضحت ااسہم ےس رفاتی ےہہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےناؿےسرفامایاینب(اگں)وکولٹےلحبصےکفتقافرالجدے۔
رافی  :انہدنبرسی،انبابمرک،اصحلنبایبارضخ،زرہی،رعفہ،رضحتااسہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دنمشےکالعہقںیمشتزینرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 845

راوی  :حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو اِٟزوی

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ا َِِ ٟز ُِّّی َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ُِ ٣شضٔز ٕٗٔی َُ َٟ ١ط أُبِى َي َٗا َِ َ ٧ ٢ح ُ ٩أَ ًِ َ ٥ُ ٠ه ٔ َی یُ ِبى َي َِٓٔ ٠ش ٔلي َن
رضحتدبعاہللنبرمعفازغلفیےسرفاتیےہہکاںوہںےناوبرہسمےسانساؿےس ی
اب(اگں)ےکابرےںیموپاھچایگوتاںوہں
ےناہکہکفہیےہنیطسلفںیم۔
رافی  :رضحتدبعاہللنبرمعفازغلفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجوسسےنجیھباکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ
اجوسسےنجیھباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 846

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ب ٩ہاط ٥بٗ ٩اس ،٥س٠مَي ،٪ابِ٣ ٩يرہ ،ثابت ،حرضت ا٧ص

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َصا ٔط ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي َُ ٪ی ٌِىٔي ابِ َ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢ب ٌَ َث
َح َّسثَ َ٨ا صَ ُ

ا٪
َی ٌِىٔي أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بُ ِش َب َش ٍَ ًَ ِی ّ٨ا یَ ُِ ٨وزُ َ٣ا َػ َِ ٌَ ٨ت ً ٔيرُ أَبٔی ُسٔ َِی َ
اہرفؿنبدبعاہللنباہمشنب اقمس،امیلسؿ،انبریغمہ ،اثتب،رضحت اسنےسرفاتی ےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنیشتشہوکاجوسسانبرکاجیھباتہکفہدےھکیہکاوبایفسؿاکاقہلفایکرکراہےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہللنباہمشنباقمس،امیلسؿ،انبریغمہ،اثتب،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجاسمرفوجھکرےکدروتخںایدفدھفاےلاجونرفںرپذگرےوتوجھکراھکےلافردفدھیپےلارگہچامکلیکااجزت
ہنوہ
ابب  :اہجداکایبؿ
بجاسمرفوجھکرےکدروتخںایدفدھفاےلاجونرفںرپذگرےوتوجھکراھکےلافردفدھیپےلارگہچامکلیکااجزتہنوہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 847

راوی ً :یاغ ب ٩وٟیس ًبساَلًلی ،سٌیسٗ ،تازہ ،حش ،٩حرضت س٤زة ب ٩ج٨سب

َح َّسثَ َ٨ا ًَی ُ
ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩س َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج ُِ ٨س ٕب أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّي
َّاغ بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس اَّ ٟز َّٗ ُاَ ٦ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
أَ ٓ ٪یضا َػاحٔبُ َضا ََِٓ ٠ی ِش َتأِذُٔ ِ ٧ط َّٓ ٔ ِ ٪أَذ ٔ َُ َٟ ٪ط ََِٓ ٠ی ِح َتِ ٔ ٠ب
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا أَتَی أَ َح ُس ًَُ ٥ِ ٛل َی َ٣ا ٔط َی ٍٕ َّٓ ٔ ِ ٪ک َ َ

ِ
ْش ِب َو ََل َی ِح١ِ ٔ٤
ْش ِب َّٓ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪یََٔ ٓ ٩ِ ُٜیضا َٓ ُِ ٠ی َؼو ِِّت ثَ ََلثّا َّٓ ٔ ِ ٪أَ َجابَطُ ََِٓ ٠ی ِش َتأذُٔ ِ ٧ط َوإ ٔ ََّل ََِٓ ٠ی ِح َتِ ٔ ٠ب َو َِ ٟی ِ َ
َو َِ ٟی ِ َ

ایعش نب فدیل دبعاالیلع ،دیعس ،اتقدہ ،نسح ،رضحت رمسة نب دنجب ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ وچاپویں رپ سگرے افر اؿ اک امکل وموجد وہ وت امکل یک ااجزت ےس اؿ اک دفدھ یپ ےتکس وہ افر ارگ امکل
وموجدہنوہوتاؿوکنیترمہبتاکپرے(اتہکارگ فہرقبیےہوتآاجےئ)ارگفہوجابدے(ینعیآاجےئ)وتاسےسااجزتےل
رک،فرہناسیکااجزتےکریغبدفدھیپےلنکیلاےنپاسھترکیلہناجےئ۔
رافی  :ایعشنبفدیلدبعاالیلع،دیعس،اتقدہ،نسح،رضحترمسةنبدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
بجاسمرفوجھکرےکدروتخںایدفدھفاےلاجونرفںرپذگرےوتوجھکراھکےلافردفدھیپےلارگہچامکلیکااجزتہنوہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 848

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہ ،ابوبْش ،حرضت ًباز بَ ٩شحبی١

َش ِحبٔی ََٗ ١ا َ ٢أَ َػابَ ِتىٔي َس ٍَْ ٨
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِْشٕ ًَ ًَِ ٩بَّاز ٔ بِ َٔ ُ ٩
َ
َرضبَىٔي َوأَ َخ َذ ث َ ِوبٔی َٓأ َ َت ِی ُت
ٓ ََس َخُِ ٠ت َحائ ّٔلا ٔ ٩ِ ٣ح َٔیلا ٔ ٪ا ِ٤َ ٟسٔی ََ َ ٓ ٍٔ٨
َْف ُِ ٛت ُس ِ٨بُ َّل َٓأکَُِ ٠ت َو َح َُِ ٠٤ت ِٔی ثَ ِوبٔی َٓ َحا َئ َػاحٔبُ ُط ٓ َ َ
َ
َ
َف َّز
اَ ٪جاص َّٔل َو ََل أَك ِ ٌَ َِ ٤ت إٔذِ ک َ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ط َ٣ا ًَ ََّ ٤ِ ٠ت إٔذِ ک َ َ
اَ ٪جائ ٔ ٌّا أ ِو َٗا ََ ٢سأُ ّبا َوأ ََ ٣ز ُظ َ َ
ٕ َو ِس ٕ ٩ِ ٣ٔ ٙك َ ٌَإٔ ٦
ًَل َ َّی ث َ ِوبٔی َوأَ ًِ َلانٔی َو ِس ّ٘ا أَ ِو ن ِٔؼ َ

دیبع اہلل نب اعمذ ،ہبعش ،اوبرشب ،رضحت ابعد نب رشلیبح ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم طحق ےن اتسای وت ںیم دمہنی ےک اکی ابغ ںیم ایگ افر
اکیاشخوکلسمرکںیمےن اھکایلافرھچک اےنپڑپکےںیم ابدنھایلاےنت ںیمابغاک امکلایگاسےنےھجم امراافرریماڑپکایھبنیھچ
ایلںیم(اسیکاکشتیرکیل)انجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسایگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنابغفاےلےسرفامای
ہیانداؿاھتوتےناسوکہلئسمہنیئاایافرہیوھباکاھتوتےناسوکہنالھکای۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوتاسےنریماڑپکایھب
فاسپرکدایافرزمدیاکیفقسایففقساانجدای۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،اوبرشب،رضحتابعدنبرشلیبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
بجاسمرفوجھکرےکدروتخںایدفدھفاےلاجونرفںرپذگرےوتوجھکراھکےلافردفدھیپےلارگہچامکلیکااجزتہنوہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 849

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌْف ،طٌبہ ،ابوبْش ،حرضت ابَ ٩شحبی١

َش ِحبٔی ََ ١ر ُج َّل ٔ٨َّ ٣ا ٔ٩ِ ٣
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َْفٕ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب ٍَ ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِْشٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَبَّا َز بِ ََ ُ ٩
بَىٔي ُُب َ َر ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ
دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبرشب،رضحتانبرشلیبحےساکیدفرسیدنسےکاسھتیھبااسییہرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبرشب،رضحتانبرشلیبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ

بجاسمرفوجھکرےکدروتخںایدفدھفاےلاجونرفںرپذگرےوتوجھکراھکےلافردفدھیپےلارگہچامکلیکااجزتہنوہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 850

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،ابوبرک بٌ٣ ٩ت٤ز ب ٩س٠مَي ٪ب ٩ابی ح ،٥ٜحرضت ابورآٍ ب٤ً ٩زو

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا َُ ٪وأَبُو بَ ِرکٕ ابِ َ٨ا أَبٔی َط ِی َب ٍَ َو َص َذا َُِ ٟٔى أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ َِ ٌِ ٣ُ ٩تٔ٤ز ٔبِ ُٔ ٩سََ ِ ٠مَي ََٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ ٩أَبٔی َح ٥ٕ َٜا َِِٟٔٔار َّٔی
َی ُ٘و َُ ٢ح َّسث َ ِتىٔي َج َّست ٔی ًَ ِ ٥ِّ ًَ ٩أَبٔی َرآ ٔ ٍٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ا َِِٟٔٔار ِّٔی َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ُ ََُل ّ٣ا أَ ِرمٔی ِ َ ٧د َ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ َٓأت ُ َٔی بٔی أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ
َٗ ١ا ََََ ٓ ٢ل َت ِز ٔ ٦اِ ٨َّ ٟد ََ ١وک ُ ِ٤َّ ٣ٔ ١ا َی ِش ُ٘ ُم ِٔی أَ ِس ََٔ ٔ ٠ضا ث ُ ََّ ٣َ ٥شحَ َرأ ِ َس ُط
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا ُ ََُل َُ ٥َ ٔ ٟ ٦ت ِزمٔی اِ ٨َّ ٟد ََٗ ١ا َ ٢آک ُ ُ

َٓ َ٘ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِطب ٔ ٍِ بَ ِل َ٨طُ

امثعؿنباوبرکبنب ایب ہبیش ،اوبرکبنب رمتعمنب امیلسؿنب ایبمکح،رضحتاوبراعفنب رمعف ےسرفاتیےہہکںیم نپچبںیمااصنر
ےکوجھکرےکدروتخںرپ ڈےلیھ امرارکاتاھت۔ ولگےھجمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسالےئآپیلص اہللہیلعفآہل فملس
ےنوپاھچاےڑلےکوتدروتخںرپڈےلیھویکںامراتےہ؟ںیمےنرعضایکہکںیموجھکرںیڑاھڑرکاؿوکاھکاتوہںآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن رفامای دروتخں رپ ڈےلیھ ہن امرا رک ہکلب وج وجھکرںی از وخد ےچین رگ اجںیئ وت اؿ وک اھک ایل رک۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنریمےرسرپدتسابمرکریھپاافرداعیک۔ایاہللاساکٹیپرھبدے۔
رافی  :امثعؿنباوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبنبرمتعمنبامیلسؿنبایبمکح،رضحتاوبراعفنبرمعف
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ضعبولوگںےکزندکیامکلیکااجزتےکریغباجونرفںاکدفدھہنانیپاچےئہ
ابب  :اہجداکایبؿ
ضعبولوگںےکزندکیامکلیکااجزتےکریغباجونرفںاکدفدھہنانیپاچےئہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 851

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،ا٧ ،َٟآٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش٣َ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠اَ٧ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟآ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢لَ

س خٔزَاُ َ ٧ت ُط َٓیُ َِ ٨ت َث َ ١كَ ٌَا ُُ ٣ط َّٓٔ٤َ َّ ٧ا َت ِدز ُ ُُ َٟ ٪ض ِ٥
َی ِحٔ٠ب َ َّن أَ َح ْس َ٣ا ٔط َی ٍَ أَ َح ٕس بٔ َِي ِر ٔإٔذِٔ٧طٔ أَیُحٔ ُّب أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَ ِ ٪تُ ِؤتَی ََ ِ ٣
ْشبَ ُت ُط َٓ ُتَ َ ِٜ
ِو َُ ََ ٣وا ٔطیض ٔ ِ ٥أَكٌِ ََٔ ٤ت ُض َََِ ٓ ٥ل َی ِحٔ٠ب َ َّن أَ َح ْس َ٣ا ٔط َی ٍَ أَ َح ٕس إ ٔ ََّل بّٔٔذِٔ٧طٔ
ُُ

دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،انعف ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم
ےسوکیئصخشدفرسےےکاجونراکدفدھہناکنےلریغبامکلیکااجزتےک۔ایکمتںیمےسوکیئصخشاسابتوکدنسپرکاتےہہک
وکیئ صخش اس یک ڑھکیک وھکؽ رک اس یک ااملری وتڑ رک اس اک ہلغ اکنؽ ےل اجےئ؟ اس رطح اجونرفں ےک نھت اؿ ےک زخاےن افر
اھکےنںیہذہلاوکیئصخشامکلیکااجزتےکریغباجونرفںاکدفدھہناکنےل۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفامربنداریاکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ
رفامربنداریاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 852

راوی  :زہير ب ٩رحب ،ححاد ،اب ٩جزیخ

َّاد َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ یَا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
ی ٩آ َُ٨٣وا أَكٔی ٌُوا اہللَ َوأَكٔی ٌُوا اٟزَّ ُسو ََ ٢وأُولٔی اْلِ َ ِ٣ز ٔ
رح ٕب َح َّسث َ َ٨ا َحح ْ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِرُ بِ ُِ َ ٩
ِٔٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ی ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٔص بِ ًَٔ ٩س ٓ ٕ
رسیَّ ٍٕ أَ ِخب َ َرٔ٧یطٔ َی ٌِل َی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ٩
ٔی َب ٌَ َث ُط أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی َ ٔ
ض
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
زریہنبرحب،اجحج،انبرججیےناہکہکہیآتیینعیاےاامیؿفاولااطتعرکفاہللیکافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
یک افر اؿولوگںیک وج مت ںیم اصبح ارم وہں۔ دبعاہللنب سیق نب دعییک اشؿ ںیمانزؽ وہیئ یھت بج اؿ وک انجبروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیدہتساکاریمانبرکاجیھباھت۔ربخدی ھجوکیلعیےنوباہطسدیعسنبریبجوباہطسانبابعس۔
رافی  :زریہنبرحب،اجحج،انبرججی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
رفامربنداریاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 853

راوی ٤ً :زو ب٣ ٩ززو ،ٚطٌبہ ،زبیس ،سٌس بً ٩بیسہ ابوًبساٟزح ،٩٤حرضت ًلی

َِم ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔي اہللُ
اٟشِّ ٔ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ٣َ ٩ززُو ٕ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ُِ ٩زبَ ِی ٕس ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ًُٔ ٩ب َ ِی َس َة ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َُّ ٩ٔ ٤
ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث َج ِی ّظا َوأَ ََّ ٣ز ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥ر ُج َّل َوأَ ََ ٣زص ُِ ٥أَ َِ ٪ی ِش ٌَُ ٤وا َٟطُ َویُ ٔلی ٌُوا َٓأ َ َّجخَ ّ َ ٧ارا
َ
َ
َ
َ
َ أ ٨َّ ٟي َّي
َف ِرَ٧ا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َوأَ َرا َز َٗ ِو ْ ٦أَ ِ ٪یَ ِس ُخُ٠و َصا ٓ ََب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
َوأ ََ ٣زص ُِ ٥أ َِ ٪ی ِ٘ َتحٔ ُ٤وا ٓ َٔیضا َٓأبَی َٗ ِو ْ ٦أ ِ ٪یَ ِس ُخُ٠و َصا َو َٗاُٟوا إٔ٤َ َّ ٧ا َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢و َز َخُ٠و َصا أَ ِو َز َخُ٠وا ٓ َٔیضا َ ٥َِ ٟیزَاُٟوا ٓ َٔیضا َو َٗا َََ ٢ل كَا ًَ ٍَ ِٔی َٔ ٌِ ٣ؼ َی ٍٔ اہللٔ إٔ٤َ َّ ٧ا َّ
اٟلا ًَ ٍُ ِٔی
ا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
وٖ
رمعفنبرمزفؼ،ہبعش،زدیب ،دعسنبدیبعہاوبدبعارلنمح ،رضحتیلعےسرفاتیےہ ہکانجبروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےناکیرکشلرفاہنرفامایافر اکیصخشوکاس اکرسدار انبدایافرولوگںوکاس یکاتدیک یکسپاس ےنآگالجیئ افر اؿوک اہکآگ
ںیموکداجؤسپھچکولوگںےناسیکہیابتامےننےسااکنرایکافراہکمہوتآگےساھبگرکاالسؾںیمآےئافرضعبولوگںےن
ااطتعاریمیکانبءرپآگںیمدالخوہاناچاہہیربخانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکیچنہپوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایہکارگفہولگآگںیموکداجےتوتفہہشیمہایسںیمرےتہاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللیکانرفامینںیم
یسکیکااطتعںیہنےہااطتعوترصػرعمفػںیمےہ۔
رافی  :رمعفنبرمزفؼ،ہبعش،زدیب،دعسنبدیبعہاوبدبعارلنمح،رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
رفامربنداریاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 854

راوی ٣ :شسز ،یحٌي ً ،بیساہلل٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ َح َّسثَىٔي َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ٢
اٟش َِ ٍُ ٤و َّ
َّ
ُک َظ َ٣ا  ٥َِ ٟیُ ِؤ َِ ٣ز ب ٔ َٔ ٌِ ٤ؼ َی ٍٕ َّٓٔذَا أ ُ َٔ ٣ز ب ٔ َٔ ٌِ ٤ؼ َی ٍٕ ٓ َََل َس َِ ٍَ ٤و ََل كَا ًَ ٍَ
اٟلا ًَ ٍُ ًَل َی ا ِِ ٤َ ٟز ٔ
ئ ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٔ ٓ ٥ٔ ٔ ٠مَي أَ َح َّب َو َ ٔ
دسمد،ییحی،دیبعاہلل،انعف،رضحتدبعاہللےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاننسافرام اناملسمونں
رپفابجےہوخاہفہاسوکدنسپرکےایہنرکےافرہیمکحاسفتقکتےہبجکتہکانگہاکمکحہنایکاجےئسپبجانگہاکمکح
دایاجےئوترھپہناننسےہافرہنام ان۔
رافی  :دسمد،ییحی،دیبعاہلل،انعف،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
رفامربنداریاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 855

راوی  :یحٌي بٌ٣ ٩ينً ،بساٟؼ٤سً ،بساٟوارث ،س٠مَي ٪بِ٣ ٩يرہ ،ح٤یس ب ٩ہَل ،٢بْش بً ٩اػ ،٥حرضت ً٘بہ ب٩
٣اَٟ

َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي بِ ٌُٔ٣َ ٩ي ٕن َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ َح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُ ٩ص ََٔل ٕ٩ِ ًَ ٢
رسیَّ ٍّ ٓ ََش َِ ٠ح ُت َر ُج َّل ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥س ِیّٔا
ْش بِ ٔٔ ًَ ٩
بٔ ِ ٔ
اػ َٕ ِ٘ ًُ ٩ِ ًَ ٥ب ٍَ بِ ٔ٣َ ٩اَ ٩ِ ٣ٔ َٕ ٔ ٟرصِ ٔلطٔ َٗا ََ ٢ب ٌَ َث أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ َ ٥َ ٠
َٓ َ٤َّ ٠ا َر َج ٍَ َٗا ََِ ٟ ٢و َرأَیِ َت َ٣ا ََل َ٨َ ٣ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ًَ َحزِتُ ِ ٥إٔذِ َب ٌَ ِث ُت َر ُج َّل ٔ ٥َِ ٠َٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣یَ ِٔ ٤ف ْٔلَ ِ٣زٔی
أَ َِ ٪ت ِح ٌَُ٠وا َََ٣اَ٧طُ َ ٩ِ ٣یَ ِٔ ٤ضي ْٔلَ ِ٣زٔی
ییحی نب نیعم ،دبعادمصل ،دبعاولارث ،امیلسؿ نب ریغمہ ،دیمح نب الہؽ ،رشب نب اعمص ،رضحت ہبقع نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک
انجبروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیوھچاٹدہتسرفاہنرفامایںیمےناؿںیمےساکیصخشےکولتارامردیبجفہولاٹوت
اسصخشےن ھجےساہکہکاکشوتداتھکیہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہوکیسیکالمتمیکےہآپ یلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایایک متےسہیںیہنوہاتکساھتہکسجصخشوکںیمےناہمترااریمانبرکاجیھباھتافراسےنریمےااکحامتیکلیمعت
ںیہنیکیھتمتاسوکزعمفؽرکدےتیافراسےکدبےلدفرسااریمرقمررکےتیلوجریمامکحاجبالات۔
رافی  :ییحینبنیعم،دبعادمصل،دبعاولارث،امیلسؿنبریغمہ،دیمحنبالہؽ،رشبنباعمص،رضحتہبقعنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رکشلےکبسولوگںوکالمرانہاچےئہ
ابب  :اہجداکایبؿ
رکشلےکبسولوگںوکالمرانہاچےئہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 856

راوی ٤ً :زو بً ٩ث٤ا ،٪یزیس بٗ ٩یص ،حرضت ابوثٌ٠بہ خظىي

یس َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُ٩
ا ٪ا ِٔ ٟح ِٔ ٤ص ُّي َو َیزٔی ُس بِ ُُٗ ٩ب َ ِی ٕص ٔ ٩ِ ٣أَصِ َٔ ١ج َب ََ ٍَ ٠ساح ٔ ٔ ١ح َِٔ ٤ؽ َو َص َذا َُِ ٟٔى َیز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤

ا٪
ُِ ٣شِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ أَُ َّ ٧ط َسِ ٣ُ ٍَ ٔ٤ش ٥َ ٔ ٠بِ َِ ٣ٔ ٩ظ َ ٥ٕ ٜأَبَا ًُب َ ِی ٔس اہللٔ َی ُ٘و َُ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َث ٌََِ ٠ب ٍَ ا ُِ ٟدظَ ىٔ ُّي َٗا َ ٢ک َ َ
ْفُٗوا ِٔی ِّ
اب
اض إٔذَا َ٧زَ ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨ِ ٣َ ٥َ ٠ز َّٔل َت َ َّ
اٟظ ٌَ ٔ
اض إٔذَا َ٧زَُٟوا َ٨ِ ٣ز َّٔل َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو ک َ َ
ا ٪اُ ٨َّ ٟ
اُ ٨َّ ٟ

اب َواْلِ َ ِوزٔیٍَٔ إٔ٤َّ٧ا َذلَّٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜ
ْف َِٗٔ ٥ِ ُٜی َص ٔذظ ٔ ِّ
اٟظ ِی َلا ٔ٥َِ ٠َٓ ٪
اٟظ ٌَ ٔ
َ
َواْلِ َ ِوزٔیَ ٍٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّ ٪ت َ ُّ
َ َ٨ِ ٣ز َّٔل إ ٔ ََّل ا ِن َـ ََّ ٥ب ٌِ ُـ ُض ِ ٥إلٔ َی َب ٌِ ٕف َحًَّي یُ َ٘ا ََِ ٟ ٢و بُ ٔش َم ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥ثَ ِو ْب ُ ٤َّ ٌََ ٟض ِ٥
َی ِ٨ز ٔ َِ ٢ب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
رمعف نب امثعؿ ،سیدی نب سیق ،رضحت اوبہبلعث ینشخ ےس رفاتی ےہ ہک ااحصب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج یسک زنمؽ رپ
ارتےت وت رفتمؼ وہ رک اہپڑفں ےک درفں افر انولں ںیم ارتےت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترا ہی رفتہق درفں افر
انولں ںیم رصػ اطیشؿ یک رطػ ےس ےہ (وج مت وک اکی دفرسے ےس دجا رانھک اچاتہ ےہ) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس
رفامؿےکدعبرھپولگیھبک رفتمؼوہرکہنارتےہکلب ضعبوتویںابمہلمرکارتےتہکاؿوکدھکیرکاہکاجاتکس اھت ہکارگ اکیڑپکا
اؿرپڈاؽدایاجےئوتبسوکڈاھپنےل
رافی  :رمعفنبامثعؿ،سیدینبسیق،رضحتاوبہبلعثینشخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
رکشلےکبسولوگںوکالمرانہاچےئہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 857

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،اسٌ٤ی ١بً ٩یاغ ،اسیس بً ٩بساٟزحَ ،٩٤فوہ ب٣ ٩حاہس ،حرضت ٌ٣اذ ب ٩ا٧ص

ِم ًَ َِِ َ ٩ف َو َة بِ َٔ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس
غ ًَ ِ ٩أَسٔیسٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ ٟد ِث ٌَ ٔ ِّ
 ١بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

َّ
ِم ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اذ ٔبِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ا ُِ ٟح َضىٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََُ ٢زَ ِو ُت َٔ َ ٧ ٍَ ٣ي ِّي اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠زِ َو َة ََ ٛذا َو ََ ٛذا
اِ ٠ٟد ٔ ِّ
ض أَ ََّ ٩ِ ٣َ ٪ؿی ََّٙ
اض ا ِ٨َ ٤َ ٟازٔ ََ ٢و َٗ َل ٌُوا َّ ٔ
اَّٟط َیََ ٓ ٙب ٌَ َث ٔ َ ٧ي ُّي اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨َ ٣ُ ٥َ ٠از ٔ ّیا یُ َ٨ازٔی ِٔی ا٨َّ ٟا ٔ
ٓ ََـی ََّ ٙاُ ٨َّ ٟ
َطی ّ٘ا ٓ َََل ٔج َضا َز َُ ٟط ٔ
َ٨ِ ٣ز َّٔل أَ ِو َٗ َل ٍَ َ ٔ
دیعس نب وصنمر ،اامسلیع نب ایعش ،ادیس نب دبعارلنمح ،رففہ نب اجمدہ ،رضحت اعمذ نب اسن ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن انجب
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتوہرکالفںالفںاہجدایکےہسپولوگںےنارتےنیکہگجوک گنایکافرراےتسدسمفدرک
دےیئ(ینعیےنلچےکےئلہگج ہنوھچڑی)وتانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن اکیاالعؿرکےنفاےلوکاجیھب ہکفہولوگں
ںیماالعؿرکدےہکسجےناجےئایقؾوک گنایکافرراہتسدنبایکاسوکاہجداکوثابہنےلماگ۔

رافی  :دیعسنبوصنمر،الیعمسنبایعش،ادیسنبدبعارلنمح،رففہنباجمدہ،رضحتاعمذنباسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
رکشلےکبسولوگںوکالمرانہاچےئہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 858

راوی ٤ً :زو بً ٩ث٤ا ٪ب ٩ب٘یہ ،اوزاعی ،اسیس بً ٩بساٟزحٓ ،٩٤ززہ ب٣ ٩حاہس ،حرضت سہ ١بٌ٣ ٩اذ

اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ٍُ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ ِ ٩أَسٔی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح ََِ َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ف َو َة بِ َٔ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ٌَُ ٣اذ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََُ ٢زَ ِوَ٧ا َٔ َ ٧ ٍَ ٣ي ِّي اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ
رمعفنبامثعؿنبہیقب،افزایع،ادیسنبدبعارلنمح،زفدہنباجمدہ،رضحتلہسنباعمذےسیھبایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿنبہیقب،افزایع،ادیسنبدبعارلنمح،زفدہنباجمدہ،رضحتلہسنباعمذ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنمشےساقمہلبیکانمترکانرکمفہےہ
ابب  :اہجداکایبؿ
دنمشےساقمہلبیکانمترکانرکمفہےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 859

٣وسي بً٘ ٩بہ ،حرضت سا ٥ٟب ٩ابی ا٨ٟوز ٣ولی ً٤ز بً ٩بیساہلل
راوی  :ابو ػاٟح٣ ،حبوب ب٣ ٩وسي ،ابواسحٰ ،ٙ

رض َِ ٣ول َی ًُ ََ ٤ز بِ ٔ٩
وسي بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب ٍَ ًَ َِ ٩سا ٥ٕ ٔ ٟأَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
وسي أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙا َِٔ ٟزَار ُّٔی ًَ َِ ٣ُ ٩
وب بِ َُ ٣ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َػإ ٔ ٟح َِ ٣حبُ ُ
َحورٔیَّ ٍٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
ًُب َ ِی ٔس اہللٔ َی ٌِىٔي ابِ َ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ َوک َ َ
َخ َد إلٔ َی ا ُِ َ ٟ
ا ٪کَات ٔ ّبا َُ ٟط َٗا ََ َٛ ٢ت َب إَِٔ ٟیطٔ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی أَ ِوَِی ح ٔي َن َ َ
اض ََل َت َت َِ ٨َّ ٤وا َ٘ ٔ ٟا َئ ا ُِ ٌَ ٟس ِّو َو َسُ٠وا اہللَ َت ٌَال َی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی َب ٌِ ٔف أَیَّا ٔ٣طٔ َّأًٟي َ ٔ َِٟی ٓ َٔیضا ا ُِ ٌَ ٟس َّو َٗا َ ٢یَا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ

وٖ ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ ٢
اٟش ُی ٔ
اب َو ُِ ٣حزٔی
اُ ٠ٟض َّ٨ِ ٣ُ ٥ز ٔ َ ٢ا ِل َٔ ٜت ٔ
ا ٌَِ ٟآ َٔی ٍَ َّٓٔذَا َٟٔ٘یت ُُ٤وص ُِِ ٓ ٥
َاػبٔرُوا َوا ًِ٤َُ ٠وا أَ َّ ٪ا َِ ٟح ََّ ٍَ ٨ت ِح َت ه ََٔل ُّٔ ٢
ْصَ٧ا ًََِ ٠یض ٔ ِ٥
اب َو َصاز َٔ ٦اْلِ َ ِحزَ ٔ
اَّ ٟش َح ٔ
اب اصِز ٔ ُِ ٣ض َِ ٥وا ِن ُ ِ
اوب اصحل ،وبحمب نب ومیس ،اوب ااحسؼ  ،ومٰیس نب ہبقع ،رضحت اسمل نب ایب ارظنل ومیل رمع نب دیبع اہلل ےس رفاتی ےہ ہک بج فہ

اخرویجںےساقمہلبےکےئلےلکنوتدبعاہللنبایبافیفےن اؿوکاھکلہک انجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسضعب زغفاتںیم
بجدنمشےکاقملبوہےئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےولوگدنمشےسےنلم(اقمہلب)یکانمتتمرکفہکلباہللےس
اعتیف بلط رکف نکیل بج اؿ ےس اقمہلب رکان یہ زپے وت (اکتفیل رپ) ربص رکف افر اجؿ ول ہک تنج ولتارفں ےک اسےئ ںیم ےہ،
اےابدولںےکالچےنفاےلافررگفہ(اکرفنی)وکتسکشدےنیفاےلاؿوکتسکشےسدفاچررکدےافراؿےکاقمہلبںیمامہری
دمدرفام۔
رافی  :اوباصحل،وبحمبنبومیس،اوباقحس،ومٰیسنبہبقع،رضحتاسملنبایبارظنلومیلرمعنبدیبعاہلل
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجدنمشےساسانموہوتایکےہک
ابب  :اہجداکایبؿ
بجدنمشےساسانموہوتایکےہک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 860

راوی  :نْص بً ٩لی٣ ،ثىي ب ٩سٌیسٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ْص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٤ُ ٟثىَّي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا َ ٢ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َُزَا َٗا ََّ ٢
١
َ أَ ُػو َُ ٢وب ٔ َ
َ أَحُو َُ ٢وب ٔ َ
اُ ٠ٟض َّ ٥أََ ِ ٧ت ًَ ُـسٔی َو َن ٔؼير ٔی ب ٔ َ
َ أ ُ َٗات ٔ ُ

رصن نب یلع ،ینثم نب دیعس ،اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج اہجد ںیم
رصمفػاکروہےتوتہیداعرفامےتاےاہلل!وتیہریمادتسابزفافرریمادمداگرےہریتیدمدےسںیماتلچرھپاتوہںریتییہدمد
ےسہلمحرکاتوہںافرریتےیہرھبفہسرپںیماؿےسڑلاتوہں۔
رافی  :رصننبیلع،ینثمنبدیعس،اتقدہ،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑلےنےسےلہپرشمنیکوکاالسؾیکدوعتدانی
ابب  :اہجداکایبؿ
ڑلےنےسےلہپرشمنیکوکاالسؾیکدوعتدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 861

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،اسٌ٤ی ١ب ٩ابزاہی ،٥حرضت ابً ٩و٪

ئ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُِ ًَ ٩و َٕٗ ٪ا ََٛ ٢ت َِب ُت إلٔ َی َ٧آ ٔ ٍٕ أَ ِسأَُ ُٟط ًَ ِ ٩زُ ًَا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
أِ ٪ی أَ َّو ِٔ ٢اْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦و َٗ ِس أَُ ََار ٔ َ ٧ي ُّي اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی بَىٔي
ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ْشٔٛي َن ً ٔ َِ ٨س ا َِ ٔ ٟ٘تا َٔ َٜ َٓ ٢ت َب إلٔ َ َّی أَ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
َکَ َ
اب یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ُج َویِز ٔ َی ٍَ ب ٔ َِ ٨ت
وَ ٪وأَ ِن ٌَا ُُ ٣ض ُِ ٥ت ِش َِی ًَل َی ا ِ٤َ ٟا ٔ
ا ِِ ٤ُ ٟؼ َلَ ٙٔ ٔ ٠وص َُُِّ ُ ٥ار َ
ئ َٓ َ٘ َت ََ٘ ٣ُ ١ات ٔ ََ ٠ت ُض َِ ٥و َس َيي َسب ِ َی ُض َِ ٥وأَ َػ َ
ا َِ ٟحارٔ ٔ
َ ا َِ ٟح ِی ٔع َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َص َذا َحس ْ
ٔیث َ٧بٔی َْ ١ر َوا ُظ ابِ ُِ ًَ ٩و َٕ٧ ٩ِ ًَ ٪آ ٍٕٔ َو٥َِ ٟ
أِ ٪ی ذََ ٔ ٟ
ث َح َّسثَىٔي ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َ ًَ ِب ُس اہللٔ َوک َ َ
ُْش ُِ ٛط ٓ ٔیطٔ أَ َح ْس
یِ ٔ
دیعس نب وصنمر ،اامسلیع نب اربامیہ ،رضحت انب وعؿ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت انعف ےس اتقؽ ےک فتق رشمنیک وک
االسؾ یک دوعت دےنی ےک قلعتم ید  رک وپاھچ وت اںوہں ےن ےھجم وجاب ںیم اھکل ہک ہی رطہقی ادتباےئ االسؾ ںیم اھتانجب یبن رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنینب قلطصرپہلمحایکاساحؽںیمہکفہاغلفےھتافراؿےکاجونراپینیپرےہےھتسپآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےناؿںیمےساؿولوگںوکلتقرکڈاال وجڑلےنےکاقلبےھتافرابیقامدنہولوگںوکرگاتفرایک۔آپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن ایسدؿ وجریہی تنب ااحلرث وک اپای(وج دعب ںیمآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےک اکنح ںیمآںیئ) ہی دحثی  ھج ےس دبعاہلل
نبرمعفےنایبؿیکوجاسرکشلںیمرشکیےھت۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،الیعمسنباربامیہ،رضحتانبوعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
ڑلےنےسےلہپرشمنیکوکاالسؾیکدوعتدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 862

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤از ،ثابت ،حرضت ا٧ص

اُ ٪یِٔيرُ ً ٔ َِ ٨س َػ ََلة ٔ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز أَ ِخب َ َرَ٧ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

َ َوإ ٔ ََّل أَُ ََار
اَ ٪ی َت َش ََّّٔٓ ٍُ ٤ذَا َس ٍَ ٔ٤أَذَاّ٧ا أَ َِ ٣ش َ
اٟؼ ِبحٔ َوک َ َ
ُّ

ومیس نباامسلیع،امحد ،اثتب ،رضحت اسن ےس رفاتی ےہہک انجب یبن رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس حبصیک امنز ےکفتق ہلمح ایک
رکےت ےھت افر اذاؿ یک رطػ اکؿ اگلےئ رےتہ ےھت ارگ فاہں ےس اذاؿ یک آفاز آیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہلمح ےس رک

اجےتںیہنوتہلمحرکےت۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اثتب،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
ڑلےنےسےلہپرشمنیکوکاالسؾیکدوعتدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 863

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیاً ،٪بسا َ٠٤ٟب٧ ٩وٓ ١ب٣ ٩شاح ،ٙابً ٩ؼا ،٦حرضت ًؼا٦

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ِٔ َ ٧ ٩و َٓ ٔ ١بِ َٔ ٣ُ ٩شاح ٕٔ ٩ِ ًَ ٙابِ َٔٔ ً ٩ؼا ٕ ٦ا ِ٤ُ ٟزَن ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ٢
رسیَّ ٍٕ َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا َرأَیِت ُِِ ٣َ ٥شحٔ ّسا أَ ِو َسٌِ ٔ٤ت َُِ ٣ُ ٥ؤ ِّذّ٧ا ٓ َََل َت ِ٘ ُتُ٠وا أَ َح ّسا
َب ٌَ َث َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی َ ٔ
دیعسنبوصنمر،ایفسؿ،دبعاکلملنبونلفنباسمقح،انباصعؾ،رضحتاصعؾ ےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن ںیمہ اکی دہتس ںیم رفاہن رفامای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ اتدیک یک بج مت وکیئ دجسم دوھکی ای ؤمذؿ وک
اذاؿدےتیونسرھپیسکوکلتقتمرکان۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،ایفسؿ،دبعاکلملنبونلفنباسمقح،انباصعؾ،رضحتاصعؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑلایئںیمہلیحرکےناکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ
ڑلایئںیمہلیحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 864

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا٤ً ،٪زو ،حرضت جابز

َح ُب
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِِ َ ٟ
ُخ َس ًَ ٍْ
دیعسنبوصنمر،ایفسؿ،رمعف،رضحتاجرب ےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایڑلایئداؤاھگتاکانؾ
ےہ۔

رافی  :دیعسنبوصنمر،ایفسؿ،رمعف،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
ڑلایئںیمہلیحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 865

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بیس ،ابوثور٤ٌ٣ ،ز ،زہزیً ،بساٟزح ٩٤بٌٛ ٩ب ،حرضت ٌٛب ب٣ ٩اَٟ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ث َ ِو ٕر ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي
َح ُب
ا ٪إٔذَا أَ َرا َز َُزِ َو ّة َو َّری َُي ِ َرصَا َوک َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اَ ٪ی ُ٘و ُ ٢ا ِِ َ ٟ
دمحمنبدیبع،اوبوثر،رمعم،زرہی،دبعارلنمحنببعک،رضحتبعکنبامکلےسرمفی ےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسبجںیہکڑلایئاکارادہرکےتوتسجتمساجانوہاتولوگںوکاسےسفلتخمتمسیئاےتافررفامےتڑلایئداؤاھگتاکانؾےہ۔
رافی  :دمحمنبدیبع،اوبوثر،رمعم،زرہی،دبعارلنمحنببعک،رضحتبعکنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتںیمااچکنہلمحرکےناکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ
راتںیمااچکنہلمحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 866

راوی  :حش ٩بً ٩لیً ،بساٟؼ٤س ،ابوًا٣زً ،رک٣ہ ب٤ً ٩ار ،ایاض ب ٩س٤٠ہ ،حرضت س٤٠ہ ب ٩اَلٛوَ

اض بِ َُ ٩س ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠أَبٔیطٔ َٗا َ ٢أَ ََّ ٣ز
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َوأَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ ًَ ِٔ ِ ً ٩
ٔرک َ ٍَ ٣بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ارٕ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ َی ُ
ا٪
اسا ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ْشٔٛي َن َٓب َ َّیت ِ َ٨اص َُِ ٥ن ِ٘ ُتُ ُ٠ض َِ ٥وک َ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٠َ ًَ ٥َ ٠ی َ٨ا أَبَا بَ ِرکٕ َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٓ َِزَ ِوَ٧ا ّ َ ٧
َِ َّ
َ َّ
اِ ٠ٟی ََ ٍَ ٠س ِب ٌَ ٍَ أَصِ ٔ ١أَبِ َیا ٕ
ْشٔٛي َن
ت ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ٔط ٌَ ُ
اِ ٠ٟی َ ٍَ ٠أَ ِٔ ٣ت أَ ِٔ ٣ت َٗا ََ ٢سَ َ٘ َٓ ٍُ ٤ََ ٠تُِ ٠ت ب ٔ َیسٔی تَٔ ٠
ارَ٧ا ت ٔ َِ ٠

نسح نب یلع ،دبعادمصل ،اوباعرم ،رکعہم نب امعر ،اایس نب ہملس ،رضحت ہملس نب االوکع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہللیلص
اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رضحت اوبرکب دصقی وک امہرے رکشل اک اریم انبای۔سپ مہ ےن رشمنیک ےس گنجیک افر رات وک مہ ےن اؿ رپ

ااچکناھچہپامراافراؿوکلتقایک۔اسراتامہراوکڈفرڈ(ہیفخااشرہ)اتماتماھت۔ہملسےناہکاسراتںیمےناےنپاہھتےس
استرھگفںےکرشموکںوکلتقایک۔
رافی  :نسحنبیلع،دبعادمصل،اوباعرم،رکعہمنبامعر،اایسنبہملس،رضحتہملسنباالوکع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسہقےکاسھتاامؾاکرانہ
ابب  :اہجداکایبؿ
اسہقےکاسھتاامؾاکرانہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 867

راوی  :حش ٩ب ٩طوُک ،اسٌ٤ی ١ب٠ً ٩یہ ،ححاد ب ٩ابی ًث٤ا ٪ابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔأَ ََّ ٪جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٩ط ِو َُکٕ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی ٍَ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟححَّا ُد بِ ُ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤

ٕ ِٔی ا ِٔ ٤َ ٟشير ٔ َٓ ُیزِظٔی َّ
ٔیٕ َویُزِز ٔ ُٖ َو َی ِسًُو َُ ٟض ِ٥
َح َّسثَ ُض َِٗ ٥ا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َت َد َُّ ٠
اٟـٌ َ

نسحنبوشرک،اامسلیعنبہیلع،اجحجنبایبامثعؿاوبزج ،،رضحتاجربنبدبعاہللےسرمفیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسرفسںیمےھچیپراہرکےتوتزمکفرفںوکاسھترےتھکافراےنپافٹنرپےھچیپوساررکےتیلافراؿےکےئلداعرفامےت۔
رافی  :نسحنبوشرک،الیعمسنبہیلع،اجحجنبایبامثعؿاوبزج ،،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشمنیکےسسکابترپگنجیکاجےئ؟
ابب  :اہجداکایبؿ
رشمنیکےسسکابترپگنجیکاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 868

راوی ٣ :شسز ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی ٍَ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗاَٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اض َحًَّي َی ُ٘و ُٟوا ََل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّل اہللُ َّٓٔذَا َٗا ُٟوصَا ٌَُ ٨َ ٣وا ٔ٣ىِّي ز ٔ َ٣ائ َ ُض َِ ٥وأَ َِ ٣وا َُ ٟض ِ ٥إ ٔ ََّل ب ٔ َح ِّ٘ َضا َوح َٔشاب ُ ُض ًَِ ٥ل َی
أ ُ ِٔ ٣ز ُت أَ ِ ٪أ ُ َٗات ٔ َ ١اَ ٨َّ ٟ

اہللٔ َت ٌَال َی
دسمد،اوباعمفہی،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہےسرمفیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایےھجممکحدای
ایگ ےہ ہک ںیم ولوگں ےس گنج رکفں اہیں کت ہک فہ وگایہ دںی ہک اہلل ےک وساوکیئ وبعمد ںیہن سپ بج فہ اس اک ارقار رکںیل وت
اںوہںےن ھجےساےنپوخؿافرامولںوکاچبایلرگمیسکقحیکفہجےسافراؿاکاسباہللرپوہاگ۔
رافی  :دسمد،اوباعمفہی،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
رشمنیکےسسکابترپگنجیکاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 869

راوی  :سٌیس ب ٩یٌ٘وبً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،ح٤یس ،حرضت ا٧ص

وب َّ
اٟلا َِ٘ ٟان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُ ٩ی ٌِ ُ٘ َ
اض َحًَّي َی ِظ َض ُسوا أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّل اہللُ َوأَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا ًَ ِب ُس ُظ َو َر ُسوُٟطُ َوأَ َِ ٪ی ِش َت ِ٘بُٔ٠وا ٗ ٔ ِب َ٠ت َ َ٨ا
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ ِٔ ٣ز ُت أَ ِ ٪أ ُ َٗات ٔ َ ١اَ ٨َّ ٟ
رح َِ ٣ت ًَ َِ ٠ی َ٨ا ز ٔ َ٣ا ُؤص َُِ ٥وأَ َِ ٣واُ ُٟض ِ ٥إ ٔ ََّل ب ٔ َح ِّ٘ َضا َُ ٟض ِ٣َ ٥ا ِ ٤ُِ ٠ٟٔشٔ٤ٔ ٠ي َن
َوأَ َِ ٪یأِک ُ ُ٠وا َذبٔی َحت َ َ٨ا َوأَ ِ ٪ی َُؼ ُّ٠وا َػ ََل َت َ٨ا َّٓٔذَا ٓ ٌََُ٠وا ذََ ٔ ٟ
َ َُ
َو ًََِ ٠یض ٔ ِ٣َ ٥ا ًَل َی ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن ٔ
دیعس نبوقعیب ،دبعاہلل نب ابمرک ،دیمح ،رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےھجم
مکحدایایگےہہکںیمولوگںےساتقؽرکفںاہیںکتہکفہاسیکوگایہدںیہکاہللےکوساوکیئوبعمدںیہنےہافرہیہکدمحمیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس اس اک دنبہ افر روسؽ ےہ افر امہرے ہلبق یک رطػ رخ رک ےک امنز زپںیھ افر امہرا ذحب ایک وہا اجونر اھکںیئ افر
امہریرطح(جنپفہتق)امنززپںیھسپبجفہہیبسھچکرکںیلوتاؿےکوخؿافراؿےکامؽمہرپرحاؾںیہرگمیسکافرقحیکفہج
ےسافراؿےکفیہوقحؼوہںےگوجاعؾاملسمونںےکںیہافرفیہرفاضئوہےگنوجاعؾاملسمونںرپالزؾںیہ۔
رافی  :دیعسنبوقعیب،دبعاہللنبابمرک،دیمح،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
رشمنیکےسسکابترپگنجیکاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 870

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩زاؤز ،اب ٩وہب ،یحٌي ب ٩ایوب ،ح٤یس ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

وب ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َّ
اٟلؤی ٔ ٩ِ ًَ ١أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َی ِحٌَي بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ْشٔٛي َن ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ ِٔ ٣ز ُت أَ ِ ٪أ ُ َٗات ٔ َ ١ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ییحینباویب،دیمح ،رضحت اسننب امکلےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایےھجممکحدایایگےہہکرشموکںےسڑلفںاسےکدعببسحاس قومضمؿذرکایک۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ییحینباویب،دیمح،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
رشمنیکےسسکابترپگنجیکاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 871

راوی  :حش ٩بً ٩لیً ،ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،یٌلی بً ٩بیس ،اً٤ع ،ابی هبیا ،٪حرضت اسا٣ہ ب ٩زیس

اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َوًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َی ٌِل َی بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی هَ ب ِ َی َ
َح َٗا ٔ
ت َٓ َٔ ٨ذ ُروا ب ٔ َ٨ا ٓ ََض َزبُوا َٓأ َ ِز َر ِ٨َ ٛا َر ُج َّل
أ ُ َسا َ ٍُ ٣بِ َُ ٩زیِ ٕس َٗا َ ٢بَ ٌَ َث َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ َ ٥َ ٠
رسیَّ ٍّ إلٔ َی ا َِ ُ ٟ
َّ
َّ
ََ ب ٔ ََل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّل اہللُ
ُکتُ ُط ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٟ ٩ِ ٣َ ٢
َرضبِ َ٨ا ُظ َحًي َٗ َت ِ٨َ ٠ا ُظ ٓ ََذ َ ِ
َٓ َ٤َّ ٠ا َُ ٔظی َ٨ا ُظ َٗا َََ ٢ل إ ٔ ََ ٟط إَٔل اہللُ ٓ َ َ
َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٍٔ ٣ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إٔ٤َ َّ ٧ا َٗاََ ٟضا ََ ٣دا َٓ ٍَ ِّ
َ َٗاََ ٟضا
اٟش ََل ٔح َٗا َ ٢أَٓ َََل َط َ٘ ِ٘ َت ًَ ِِ٠َٗ ٩بٔطٔ َحًَّي َت ٌِ ٩ِ ٣ٔ ٥ََ ٠أَ ِج ٔ ١ذََ ٔ ٟ
َ ب ٔ ََل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّل اہللُ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٤ََ ٓ ٍٔ ٣ا َزا ََ ٢ی ُ٘وَ ُٟضا َحًَّي َوز ٔ ِز ُت أَنيی  ٥َِ ٟأ ُ ِس ٥ِ ٔ ٠إ ٔ ََّل یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ
أَ ََِ ٦ل ََ َٟ ٩ِ ٣
نسحنبیلع،امثعؿنبایبہبیش،،یلعینبدیبع،اشمع،ایبایبظؿ،رضحتااسہمنبزدیےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک اکی وھچےٹ رکشل ںیم رحاقت یک رطػ اجیھب اؿ وک امہرے ہلمح یک ربخ وہیئگ سپ فہ اھبگ ڑھکے وہےئ
ّللَّ زپاھ (ینعی اےنپ االسؾ اک ارقار ایک) نکیل مہ ےن
نکیل اکی آدیم وک مہ ےن ڑکپ ایلبج مہ ےن اس رپ اقوب اپ ایل وت اس ےن َ ال ِإلَ َة ِإ َّ ال ا ُ
اسوکامرااہیںکتہکلتقرکڈاالرھپںیمےناسفاہعقاکذرکانجبیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسایکوتآپیلصاہللہیلعفآہل
ّللَّےکاقمہلبںیموکؿریتیدمدرکےاگ؟ںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلع
فملسےنرفامایایقتمےکدؿہملک َ ال ِإلَ َة ِإ َّ الا ُ
فآہلفملساسےنہیہملکایھتہرےسڈررکزپاھاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایکوتےناساکدؽریچرکداھکیوجےھجتاسیک

ّللَّےکاقمہلبںیموکؿریتیدمدرفامےئ اگ۔رھپآپ
فہجولعمؾوہیئگ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرھپرفامایرفزایقمب َ اا ِإلَ َة ِإ َّ الا ُ
یلصاہللہیلعفآہلفملسیہیاملکتابرابردرہاےترےہاہیںکتہکںیمےنوخاشہیکاکشںیمآجیہاملسمؿوہاوہات(اتہکاسہقب
امتؾانگہاعمػوہاجےت)۔
رافی  :نسحنبیلع،امثعؿنبایبہبیش،یلعینبدیبع،اشمع،ایبایبظؿ،رضحتااسہمنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
رشمنیکےسسکابترپگنجیکاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 872

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث اب ٩طہابً ،لاء ب ٩یزیس ٟیثيً ،بیساہلل بً ٩سی ب ٩خیار ،حرضت ٘٣ساز ب ٩اَلسوز

یس َّ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِّ ٩
اِ ٠ٟیثٔ ِّي ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ًَٔ ٩س ِّٔی بِ ٔ ٩ا ِٟد ٔ َیارٔ ًَ ِ٩
اِ ٠ٟیثٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
ُ َّ
َرض َب إ ٔ ِح َسی َی َس َّی
ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟساز ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔأَُ َّ ٧ط أَ ِخب َ َر ُظ أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َرأَیِ َت إ ٔ ُِ ٔ َٟ٘ ٪
یت َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣ا ِلٜٔارٔ َٓ َ٘ا َت َ٠ىٔي ٓ َ َ
بٔاَّ ٟش ِی ٕٔ ث ُ َََّ ٥ل َذ ٔ٣ىِّي بٔظَ َح َزة ٕ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِسُ ٤َِ ٠ت ِهَّلِل أََٓأ َ ِٗ ُتُ ُ٠ط َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َب ٌِ َس أَ َِٗ ٪اََ ٟضا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس َََّ ٥َ ٠ل َت ِ٘ ُت ُِ ٠ط َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَّٔ٧طُ َٗ َل ٍَ َیسٔی َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َت ِ٘ ُت ُِ ٠ط َّٓ ٔ َِ َٗ ٪ت َِ ٠ت ُط ََّّٓٔ٧طُ
ب ٔ َ٨ِ ٤ز ٔ َٟت ََٔ َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ت ِ٘ ُت َُ ٠ط َوأََ ِ ٧ت ب ٔ َ٨ِ ٤ز ٔ َٟتٔطٔ َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ی ُ٘و َ ٢کََ ٤َ ٔ ٠ت ُط َّأًٟي َٗا َ٢

ہبیتقنبدیعس،ثیلانباہشب،اطعءنبسیدییثیل،دیبعاہللنبدعی نبایخر،رضحتدقمادنباالوسدےسرفاتیےہہکاںوہںےن
انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک ارگ ںیم یسک اکرف ےس ولمں (اس ےک اقمہلب وہےن ےگل) افر فہ  ھج ےس
ڑلےافرولتارےسریمااکیاہھتاکٹڈاےلافراسےکدعبیسکدرتخیکآڑںیمپھچاجےئ افرےہکںیماالسؾےلآایدخاےک
فاےطسوتایک اسارقارےکدعب ںیماسوکلتق رکدفں؟آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسوکلتق تمرک ںیمےن رعضایک ای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسےنریمااہھتاکٹڈاالاساکایکوہاگ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایاسوکلتقتمرک
ارگ وت اس وک لتقرکے اگ وتفہ ریتیلثم وہ اجےئ اگ لتق ےسےلہپ(ینعی فہ وت وصعمؾ ادلؾ وہاجےئاگ) افر وتاسیک لثم وہاجےئ اگ
بجکتہکاسےنہملکہنزپاھاھت(ینعیوتابمحادلؾوہاجےئاگ)
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیلانباہشب،اطعءنبسیدییثیل،دیبعاہللنبدعینبایخر،رضحتدقمادنباالوسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجدجسہرکےکانپہاحلصرکےاوکسلتقرکیکیناممتعن
ابب  :اہجداکایبؿ
وجدجسہرکےکانپہاحلصرکےاوکسلتقرکیکیناممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 873

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،ابوٌ٣اویہ ،اسٌ٤یٗ ،١یص ،حرضت جزیز بً ٩بساہلل

اٟس ِّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ ٍَ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َِ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٕص ًَ َِ ٩جزٔیز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََ ٢ب ٌَ َث َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َص َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
َ
َ أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ َ ٥َ ٠
رس ََ ٓ ٔیض ٔ ِ ٥ا ِِ َ٘ ٟت ََٗ ١ا َََ ٓ ٢ب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
اض ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥ب ٔ ُّ
رسیَّ ٍّ إلٔ َی َخ ِث ٌَ َٕٓ ٥ا ًِ َت َؼ َْ َ ٧ ٥
اٟش ُحوز ٔ َٓأ ِ َ
َ
ْشٔٛي َن َٗا ُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٥َ ٔ ٟ
یئ ٔ ٩ِ ٣کُِ ٣ُ ِّ١شُ ٥ٕ ٔ ٠ی٘ٔی ُ ٥بَي ِ َن أَهِ ُضز ٔا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ ََ ٣ز َُ ٟض ِ ٥ب ِٔ ٔ ٨ؼ ٕٔ ا َِ ١ٔ ِ٘ ٌَ ٟو َٗا َ ٢أََ٧ا بَز ٔ ْ
ُکوا َجزٔی ّزا
َٗا ََ ٢لَ َت َزائَی َ َ ٧اراص َُ٤ا َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوا ُظ صُظَ ِی َْ ٥و َْ ٤َ ٌِ ٣ز َو َخاْ ٔ ٟس ا َِ ٟوا ٔس ٔل ُّي َو َج َ٤ا ًَ ٍْ َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ُ

انہد نب رسی ،اوباعمفہی ،اامسلیع ،سیق ،رضحت رجری نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اکی وھچاٹ رکشل ہلیبق معثخ یک رطػ اجیھب سپ اؿ ںیم ےس دنچ ولوگں ےن (وج وخد وت املسمؿ وہت ے ےھت رگم اکرففں ےک اسھت رےتہ
ےھت) اےنپ آپ وک دجسہ رک ےک اچبان اچاہ نکیلولوگں ےن اؿ وکآےگ ڑبھ رک لتق رک دای بج ہی ابت انجب یبنرکمی یلص اہللہیلعفآہل
فملسوکولعمؾوہیئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےکفراثءوکفدتیدالیئ(افرآدیھدتیاکرففںےکاسھترےنہیک
فہجےساسطقرکدی)افررفامایںیمرہاساملسمؿےسربیوہںوجرشموکںےکدرایمؿرےہولوگںےنوپاھچایروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ہی ویکں؟ آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای اےئلس ہک االسؾ افر رفک یک آگ اکی اسھت عمج ںیہن وہ یتکس۔ اوبدافٗد
ےناہکہکاسرفاتیوکرمعم،میشہ ،اخدل،فایطسافراکیامجتعےنایبؿایکرگماںوہںےنرجریوکذرکںیہنایک(ینعیالبفاہطسرجری
رفاتیایکاسوصرتںیمہیرفاتیرملسوہیگ)۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباعمفہی،الیعمس،سیق،رضحترجرینبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکرففںےکاقمہلبےساھبانگ
ابب  :اہجداکایبؿ

اکرففںےکاقمہلبےساھبانگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 874

راوی  :ابو توبہ ،ربیٍ ب٧ ٩آٍ ،اب٣ ٩بارک ،جزیز ب ٩حاز ،٦زبير بَ ٩خیت ًرک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض

َخ ٕ
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َت ِوبَ ٍَ اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩جزٔیز ٔبِ َٔ ٩حازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦اٟزُّبَي ِر ٔبِ ِّٔ ٔ ٩
یت ًَ ِٔ ِ ً ٩
َف َق اہللُ ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥أَ ِ٪
ًَبَّا ٕ
وَ ٪ی ِِٔ٠بُوا ٔ٣ائ َ َتي ِ ٔن َٓظَ َّ ٙذََ ٔ ٟ
وَ ٪ػابٔزُ َ
ْٔش َ
ض َٗا ََ٧ ٢زََِ ٟت إ ٔ َِ ٪یُ ِ ً ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٩ِ ُٜ
َ ًَل َی ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن ح ٔي َن َ َ
ُ
رقأَ أَبُو َت ِوبَ ٍَ إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َی ِِٔ٠بُوا ٔ٣ائ َ َتي ِ ٔن َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا
ََل َی ٔ َّ
ٔیٕ َٓ َ٘ا َِ ٢اْل ََ ٪خ َّٔ َ
ْشة ٕ ث ُ َّ ٥إُٔ َّ ٧ط َجا َئ َت ِدٔ ْ
ْف َواح ْٔس َٔ َ ًَ ٩ِ ٣
ٕ اہللُ ًَ َِ َ ٥ِ ٜ٨
ٕ ًَ ُِ ٨ض ِ٥
ٕ اہللُ َت ٌَال َی ًَ ُِ ٨ض ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا َِّٔ ٌٟسة ٔ َن َ٘ َؽ ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ بِر ٔبٔ َ٘ ِسرٔ َ٣ا َخ َّٔ َ
َخ َّٔ َ
اوبوتہب،رعیبنبانعف،انبابمرک،رجری نباحزؾ،زج ،نبرختی،رکعہم،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکبجہیآتیانزؽ
وہیئینعیارگمت ںیمےسسیبآدیم ربصرکےنفاےلوہںوتفہدف وساکرففں رپاغبلرںیہ ےگہیمکحاملسمونںوکلکشم اگلہک اکی
آدیمسیبآدویمںاکاقمہلبرکےنےسہناھبےگوتاہللاعتیلےناسںیمفیفخترفامیئافرہیآتیانزؽرفامیئاباہللےنفیفخترک
دیمترپافراجؿایلہکمتںیمفعضےہسپارگمتںیمےسوسآدیمربصرکےنفاےلوہںوتفہدفوسرپاغبلآںیئےگ۔ارگمتںیم
ےس سہار ربص رکےنفاےل وہں وت اہلل ےک مکح ےس دف سہار رپاغبل رںیہ ےگ۔ انب ابعس ےتہک ںیہہک بج اہلل اعتیل ےن دعتادںیم
فیفختیکوتایساسبےسربصںیمیھبفیفختوہیئگ۔
رافی  :اوبوتہب،رعیبنبانعف،انبابمرک،رجرینباحزؾ،زج ،نبرختیرکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اکرففںےکاقمہلبےساھبانگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 875

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہير ،یزیس ب ٩ابی زیازً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابی ٟیلی ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی زٔیَاز ٕ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩أَب ٔی َِ ٟیل َی َح َّسثَطُ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز
اؾ َٗا َ٢
أِ ٪ی َ ٔ
َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط ک َ َ
اؾ اُ ٨َّ ٟ
اض َح ِی َؼ ٍّ َُٓ ٨ِ ُٜت ٓ َٔیَ ٩ِ ٤ح َ
رسایَا َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َٓ ٢ح َ
رس َّی ٍٕ َٔ َ ٩ِ ٣

 ١ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨َ َٓ ٍَ ٨ت َثب َُّت ٓ َٔیضا َوِ َ ٧ذ َص ُب َو ََل
َف ِرَ٧ا ٔ ٩ِ ٣اٟزَّ ِح ٕٔ َوب ُ ِؤَ٧ا بٔا َِ َِ ٟـ ٔب َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا ِ َ ٧س ُخ ُ
َٓ َ٤َّ ٠ا بَ َز ِزَ٧ا ُٗ ِ٨َ ٠ا َِ ٛی َ
ٕ َن ِؼ ََ ٍُ ٨و َٗ ِس َ َ
َ
رع ِؿ َ٨ا أَ ِن ُٔ َش َ٨ا ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٪ِ ٔ َّٓ ٥َ ٠کَاِ َ ٧ت َ٨َ ٟا َت ِوبَ ٍْ أَ َٗ ِ٨َ ٤ا َوإ ٔ ِ٪
َی َزاَ٧ا أ َح ْس َٗا َََ ٓ ٢س َخ ِ٨َ ٠ا َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َِ ٟو َ َ

َخ َد ٗ ُِ٨َ ٤ا إَِٔ ٟیطٔ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا ِ َ ٧ح ُ٩
اَُ ٪ي ِ َر ذََ ٔ ٟ
کَ َ
َ َذ َصب ِ َ٨ا َٗا ََ َٓ ٢حَِ ٠ش َ٨ا َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠ب ََ ١ػ ََلة ٔ ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
وَٗ ٪ا َََ ٓ ٢سِ َ ٧وَ٧ا َٓ َ٘ َّب ِ٨َ ٠ا َی َس ُظ َٓ َ٘ا َ ٢إ َّٔ٧ا ٓٔئَ ٍُ ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن
ا َِّ َ ٟ
وَٓ ٪أَٗ َِب َ ١إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َٓ َ٘ا َََ ٢ل بَ ِ ١أَْمُتْن ا ُِ َّ ٌََ ٟ
ار َ
ْف ُار َ
ادمح نب ویسن ،ز ریہ ،سیدی نب ایب زاید ،دبعارلنمح نب ایب یلیل ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےکےجیھبوہےئاکیوھچےٹدہتسںیمرشکیےھتفہےتہکںیہہکولگاکرففںےکاقمہلبےساھبگےلکنافرںیمیھب
اھبےنگفاولںںیماشلماھتاسےکدعب مہرےکافرمہےنوشمرہایکہکابایکرکںی؟ویکہکنمہدنمشےکاقمہلبےس اھبےگوہےئ
ںیہافراہللےکہصغےکالقئرہھٹےرھپمہےناہکہکابدمہنیےتلچںیہافرفںیہاجرکرہھٹےرںیہےگبجایلگابراہجدوہوترھپ
اقمہلبےکےئلںیلکن افرایخؽ رےہہکوکیئںیمہ دےنھکیہناپےئریخمہدمہنیچنہپےئگ افر مہےنآسپںیم اہکہکاکش مہروسؽاہلل
یلصاہلل ہیلعفآہلفملسیک دختم ںیماحرضوہں افراانپاعمہلموضحر یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےکاسےنمشیپ رکدںی ارگامہریوتہب
افرذعروبقؽوہاجےئوتںیہیرہھٹےرںیہےگافرارگوکیئدفرسامکحوہوتاہیںےسلچںیلکنآرخاکرمہولگرجفیکامنزےسےلہپ
انجب روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملسیک ایقؾ اگہ رپ چنہپ ےئگ افر اراظتر رکےن ےگل۔ بجآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملسرھگ ےس ابرہ
رشتفیالےئوتمہڑھکےوہےئگافرمہےنرعضایکایروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسمہدیماؿگنجےساھبےگوہےئںیہہی
نسرکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامہریرطػوتمہجوہےئافررفامایمتاھبےگوہےئںیہنوہہکلبرھپڑلایئںیماجےنفاےلوہ۔ہی
نسرکمہوخشوہےئگافرآےگڑبھرکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدتسابمرکوکوبہسدایافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایںیماملسمونںیکاجےئانپہوہں۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،سیدینبایبزاید،دبعارلنمحنبایبیلیل،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اکرففںےکاقمہلبےساھبانگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 876

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ہظا ،٦بْش بٔ٣ ٩ـ ،١زاؤز ،ابی نرضہ ،حرضت ابوسٌیس

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس َٗا ََ٧ ٢زََِ ٟت ِٔی یَ ِؤ ٦
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩صٔظَ ا ٕ ٦ا ِٔ ِ ٔ٤ٟ
ْص ُّی َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
ْش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔ ١ح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ

بَ ِس ٕر َو َ ٩ِ ٣یُ َو ِّٟض ٔ ِ ٥یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ُزب ُ َز ُظ

دمحمنباشہؾ،رشبنب ،لض،داؤد،ایبرضنہ،رضحتاوبدیعسےسرفاتیےہہکہیآتیوجصخشڑلایئےسھٹیپومڑےاسرپاہللاک

بضغوہدبرےکدؿانزؽوہیئیھت۔
رافی  :دمحمنباشہؾ،رشبنب ،لض،داؤد،ایبرضنہ،رضحتاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فہدیقیوجاکرفوہےنرپزربدیتسایکاجےئ
ابب  :اہجداکایبؿ
فہدیقیوجاکرفوہےنرپزربدیتسایکاجےئ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 877

راوی ٤ً :زو بً ٩و ،٪ہظی ،٥خاٟس ،اسٌ٤یٗ ،١یص ،اب ٩ابی حاز ،٦حرضت خباب ب ٩ارت

َّاب َٗا َ ٢أَ َت ِی َ٨ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِی َْ ٥و َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َِ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٔص بِ ٔ ٩أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦خب ٕ

َّ
ْص َ٨َ ٟا أَ ََل َت ِسًُو اہللَ َ٨َ ٟا َٓ َحََ ٠ص ُِ ٣ح ًَّ ٤زا
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وص َُو َُ ٣ت َو ِّس ْس ب ُ ِز َز ّة ِٔی ه ٔ ِّ١ا ِل ََ ٌِ ٜب ٍٔ َٓظَ ِ َٜوَ٧ا إَِٔ ٟیطٔ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا أََلَ َت ِشت َ ُِ ٔ ٨
١
ْف َُ ٟط ِٔی اْلِ َ ِر ٔ
ًَ ١ل َی َرأ ِ ٔسطٔ َٓ ُی ِح ٌَ ُ
ق ث ُ َّ ٥یُ ِؤتَی بٔا ِ٨ِ ٔ٤ٟظَ ارٔ َٓ ُی ِح ٌَ ُ
اِ َٗ ٩ِ ٣َ ٪ب َ ٥ِ ُٜ٠یُ ِؤ َخ ُذ اَّ ٟز ُج ُ
َو ِج ُض ُط َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س ک َ َ
ُ َٓ ١ی ِح َ ُ
َ ًَ ِ ٩زٔیٔ٨طٔ
وًَ ٪وِ ٔ٤طٔ ِٔ َٟ ٩ِ ٣ح َٕ ٥و ًَ َؼبٕ َ٣ا َی ِ ٔ
ٔ َِف َٗ َتي ِ ٔن َ٣ا َی ِ ٔ
ْص ُٓ ُط ذََ ٔ ٟ
ْص ُٓطُ ذََ ٔ ٟ
َ ًَ ِ ٩زٔیٔ٨طٔ َویُ ِ٤ظَ ُم بٔأ َ ِ٣ظَ ا ٔن ا َِ ٟحسٔی ٔس َ٣ا زُ َ
َّ
اٖ إ ٔ ََّل اہللَ َت ٌَال َی َو ِّ
اٟذئ ِ َب ًَل َی َُ َٔ٤٨طٔ
وت َ٣ا یَ َد ُ
رض َُ ٣
َواہللٔ َٟیُتٔ َّ َّ٩٤اہللُ َص َذا اْلِ َ َِ ٣ز َحًي َی ٔشيرَ اٟزَّاُ ٔ ٛب َ٣ا بَي ِ َن َػ ٌَِ ٨ا َئ َو َح ِ َ

و٪
َو َل َٔ ٥ِ ُٜ٨َّ ٜت ٌِ َحَ ُ٠

رمعفنبوعؿ،میشہ،اخدل،اامسلیع،سیق،انبایباحزؾ،رضحتابخبنبارتےسرفاتیےہہکمہانجبروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےکاپسآےئاسفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہبعکےکزریاسہیاکیاچدررپہیکتاگلےئوہےئےھتمہےنآپیلص
اہلل ہیلع فآ ہل فملس ےس(اکرففں ےک ہبلغ یک)اکشتی یک افر اہک ہک ایکآپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس امہرے فاےطس دمد بلط ںیہن رک
ےتکسافرایکاہللےسامہرےےئلداعںیہنرکےت؟ہینسرکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسھٹیبےئگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکرہچہ
ابمرکرسخوہراہ اھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتےسیلہپوقومںںیماکیصخشاکاامیؿیکانبءرپہیاحؽوہاتاھتہکفہ
ڑکپااجاتافراکیزگاھوھکدااجاتافرآرااسےکرسرپرھکرکاسےکدفڑکٹےرکدےیئاجےترگماسےکابفوجدفہاےنپدنیےسہن
رھپاتافریسکےکاسھت ہیاعمہلموہاتہکولےہیکںایھگنںاسیکڈہیرپوگتشافر ںوھٹںںیمالچیئ اجںیت نکیلفہ اےنپدنیےس ہن
رھپات۔دخایک مسقاہللاعتیلاساکؾوک(ہبلغاالسؾوک)وپرا رک ےکرےہاگاہیںکتہکاعنصء افر رضحومت ےکدرایمؿاکیآدیم

رفس رکے اگ افر اس وک وکیئ وخػ ہن وہاگ زجب اہلل ےک۔ ارگ اس وک وکیئ ڈر وہاگ وت رصػ ڑیھبےیئ اک وہاگ اینپ رکبویں رپ نکیل مت دلج
ابزیتہبرکےتوہ۔
رافی  :رمعفنبوعؿ،میشہ،اخدل،الیعمس،سیق،انبایباحزؾ،رضحتابخبنبارت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئاملسمؿاکرففںیکرطػےساملسمونںیکاجوسیسرکے
ابب  :اہجداکایبؿ
ارگوکیئاملسمؿاکرففںیکرطػےساملسمونںیکاجوسیسرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 878

راوی ٣ :شسز ،سٔیا٤ً ،٪ز حش ٩ب٣ ٩ح٤س بً ٩لی ،حرضت ًبیساہلل ب ٩ابی رآٍ

ا ٪کَات ٔ ّبا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو َح َّسثَ ُط ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی أَ ِخب َ َر ُظ ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی َرآ ٔ ٍٕ َوک َ َ

ٌَ ٔ ٟل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًًَّ ٔ ٠یا َی ُ٘و َُ ٢ب ٌَ َثىٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا َواٟزُّبَيِرُ َوا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسازُ َٓ َ٘ا َ ٢اَ ِ ٧لُ٘ ٔ ٠وا
َّ ِ
اب َٓد ُُذو ُظ َٔ ٨ِ ٣ضا َٓاَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا َت َت ٌَا َزی ب ٔ َ٨ا َخ ِی٨َ ُ٠ا َحًَّي أَ َت ِی َ٨ا اٟزَّ ِو َؿ ٍَ َّٓٔذَا
َحًي َتأتُوا َر ِو َؿ ٍَ َخا ٕر َّٓ ٔ َّ ٪ب ٔ َضا هَ ٌٔی ََ ٌَ ٣َ ٍّ ٨ضا َ ٔ ٛت ْ
ِ َ ٧ح ُ ٩ب ٔ َّ
اب
اب َٗاَِ ٟت َ٣ا ً ٔ ِ٨سٔی َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣ت ٕ
اب َٓ ُُِ٘ ٠ت َٟت ِ ٔ
اب أَ ِو َٔ٘٠ِ ُ٨ٟي َ َّن اِّ ٟث َی َ
ُُخ ٔج َّ٩ا ِل َٔ ٜت َ
اٟؤٌی َ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٍٔ٨ا صَِِّ ُ٠م ا ِل َٔ ٜت َ

َ
ض ٔ٩ِ ٣
َخ َج ِت ُط ٔٔ َ٘ ٔ ً ٩ِ ٣
اػ َضا َٓأ َ َت ِی َ٨ا بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّٔٓ ٥َ ٠ذَا ص َُو َٔ ٩ِ ٣حاك ٔٔب بِ ٔ ٩أَبٔی بَ َِ ٠ت ٌَ ٍَ إلٔ َی َ٧ا ٕ
َٓأ ِ َ
ْشٔٛي َن یُ ِدبٔرُص ُِ ٥ب ٔ َب ٌِ ٔف أَ ِ٣ز ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا َص َذا َیا َحاك ُٔب َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ََل َت ٌِ َح ِ١
ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ّ
َُ
ُ
َ
و ٪ب ٔ َضا أَصِٔ٠یض ٔ ِ ٥ب ٔ ٍََ َّٜ ٤
رقابَ ْ
ات یَ ِح َُ ٤
رقی ِّظا َُ ٟض ِ ٥ب ٔ َضا َ َ
رقیِ ٕع َو ٥َِ ٟأ ٩ِ ٣ٔ ٩ِ ٛأ ِن ُٔ ٔش َضا َوإ ٔ ََّ ُ ٪
ًَل َ َّی َّٓٔنيی ُ ٨ِ ٛت ا َِ ٣زأ َُِ ٠٣ؼ ّ٘ا ِٔی ُ َ
ْف َو ََل ِارت َٔساز ٕ َٓ َ٘ا َ٢
ا ٪بٔی ٕٔ ِ ُٛ ٩ِ ٣
َٓأ َ ِحب َ ِب ُت إٔذِ َٓا َتىٔي ذََ ٔ ٟ
رقابًَٔي ب ٔ َضا َواہللٔ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا ک َ َ
َ أَ ِ ٪أَ َّتد ٔ َذ ٓ ٔیض ٔ َِ ٥ی ّسا َی ِح َُ ٤
وَ َ ٪

ِ ُب ًَُ َٙ ُ٨ص َذا ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ َٔٔ٘ َٓ ٙا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ َس ََٗ٘ َٓ ٥ِ ُٜا َ٤َ ًُ ٢زُ َز ًِىٔي أَ ِ ٔ
َّ
َْف ُت َلٔ ٥ِ ُٜ
َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س َطض ٔ َس بَ ِس ّرا َو َ٣ا یُ ِسر َ
ٔیَ  ١َّ ٌََ ٟاہللَ اك ًََ ٍَ ٠ل َی أَصِ ٔ ١بَ ِس ٕر َٓ َ٘ا َ ٢ا ًِ َُ٠٤وا َ٣ا ٔطئِت ُِِ َ٘ َٓ ٥س ُ َ ِ
دسمد ،ایفسؿ ،رمع نسح نب دمحم نب یلع ،رضحت دیبع اہلل نب ایب راعف ےس وج ہک رضحت یلع ےک یشنم ےھت فہ رفاتی رکےت ںیہ ہک
رضحت یلع رفامےت ےھت ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم زج  ،افر دقماد وک رفہض اخخ رپ اجیھب آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایاجرفہضاخخوچنہپفاہںمتوکاکیافٹنرپوساراجکفےںیمیھٹیبوہیئاکیوعرتےلمیگاسےکاپساکیطخ

ےہفہاسےسےلولسپ مہاےنپوھگڑےدفڑاےتوہےئتہبدلجرفہضاخخاجےچنہپافراسوعرتوکاجایلمہےناہکفہطخاکنؽفہ
وبیلریمےاپسوکیئطخںیہنےہمہےناہکایوتدیسےھرطےقیرپطخامہرےوحاہلرکدےفرہنمہریتیاجہمالتیشںیلےگہینس
رک اس ےن اینپ وچیٹ ےک ےچین ےس اکنؽ رک فہ طخ امہرے وحاہل رک دای افر مہ فہ طخ ےل رک انجب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختمںیماحرضوہےئبجداھکیوتفہطخاحبطنبایبہعتلباکاھتوجرشمنیکےکانؾاھکلایگاھتسجںیمانجبروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکضعباومریکربخدییئگیھتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچہکاےاحبطہیایکےہ؟وتفہوبےلایروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس(ریماذعرےئنسافرزسادےنیںیم)دلجیہنرفامےیئالصابتہیےہہکںیمرقشیاکفیلحوہںاؿاکمہ
ذمبہںیہنوہںافر(آپےکااحصبںیمےس)نجاکقلعتہلیبقرقشیےسےہاؿےکرہتشدارفاہںرپںیہافرفہرشمنیکاس
رقاتب یک انبء رپ اؿ یک دھکی اھبؽ رکےت ںیہ۔ سپ ںیم ےن اچاہ ہک ںیم یھب اس رقاتب یک انبء رپ اؿ اک وکیئ ااسی اکؾ رک دفں سج ےک
ببسفہریمےالہفایعؽیکدھکیاھبؽرکےترںیہہیےہالصوصرتاحؽفرہندخباہیاکؾ ںیمےنرفکایاردتادیکفہجےس ںیہن
ایک۔ ہی نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے احبط مت ےن چس اہک رضحت رمع وبےل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ااجزت دےئجی ںیم اس انمقف یک رگدؿ اڑادفں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی گنج دبر ںیم رشکی وہےئ افر ےھجت ولعمؾ
ںیہنہکالہدبرےکابرےںیماہللاعتیلاکاراشدےہابمتوجاچےہرکفںیمےناہمتریرفغمترفامدیےہ۔
رافی  :دسمد،ایفسؿ،رمعنسحنبدمحمنبیلع،رضحتدیبعاہللنبایبراعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
ارگوکیئاملسمؿاکرففںیکرطػےساملسمونںیکاجوسیسرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 879

راوی  :وہب ب ٩ب٘یہ ،خاٟس ،حؼين ،سٌس بً ٩بیسہ ،ابوًبساٟزح ،٩٤سِ٠م ایَ زورسی س٨س ٛے سات٬ي حرضت ًلی

ِم ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی ب ٔ َض ٔذظ ٔ ا ِٟٔ٘ؼَّ ٍٔ
اٟش َِّ ٔ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی ٍَ ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ح َؼي ِ ٕن ًَ َِ ٩س ٌِسٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِی َس َة ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َُّ ٩ٔ ٤
َٗا َ ٢اَ ِ ٧لَ ََٙ ٠حاك ْٔب ََٓ َٜت َب إلٔ َی أَصِ ٔ ٍَ َّٜ ٣َ ١أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س َس َار إَِٔ ٟیَ ٥ِ ُٜو َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ َٗاَِ ٟت َ٣ا َ٣عٔی
اب َو َس َ
اٚ
َٕ بٔطٔ َْل َ ِٗ ُت َ َٔ ٨َّ ٠أَ ِو َٟت ِ ٔ
اب َٓاَ ِ ٧ت َح ِی َ٨اصَا ٓ ََ٤ا َو َج ِسَ٧ا ََ ٌَ ٣ضا َ ٔ ٛتابّا َٓ َ٘ا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َو َّأ ٟذی یُ ِحُ ٠
ُُخ ٔج َّ٩ا ِل َٔ ٜت َ
َ ٔ ٛت ْ
ا َِ ٟحس َ
ٔیث

فبہنبہیقب،اخدل،نیصح ،دعسنبدیبعہ،اوبدبعارلنمح ،یملساکیدفرسیدنسےک اسیھترضحتیلعےسہیہصقذموکرےہاس

ںیم ےہ ہک احبط نب ایب ہعتلب ےن الہ ہکم وک اھکل ہک رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہمترے افرپ ہلمح آفر وہےن فاےل ںیہزین
اسرفاتیںیمہییھبےہہکوعرتےن اہکریمےاپسوکیئطخںیہنےہوتمہےناساکافٹناھٹبرکاسیکالتیشیلرگمھچکہنالم۔
رگم ںیم ےن اہک (انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامؿ وھجٹ ںیہن وہ اتکس اس ےئل) اس ذات یک مسق سج یک مسق اھکیئ
اجیتےہوتایوتطخاکنؽرکامہرےوحاہلرکدےفرہنںیموک وکلتقرکڈاولںاگاسےکدعبرافیےنوپراہصقذرکایک۔
رافی  :فبہنبہیقب،اخدل،نیصح،دعسنبدیبعہ،اوبدبعارلنمح،یملساکیدفرسیدنسےکاسیھترضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگذیماکرفاجوسیسرکے
ابب  :اہجداکایبؿ
ارگذیماکرفاجوسیسرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 880

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب٣ ٩حبب ،ابوہ٤ا ،٦سٔیا ٪ب ٩سٌیس ،ابواسح ،ٙحارثہ ب٣ ٩رضب ،حرضت َفان ب٩
حیا٪

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَىٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩حبَّبٕ أَبُو َص َّ٤اَّ ٕ ٦
اٟس ََّل َُ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ٩ِ ًَ ٙ
رض ٕب ًَ َِ ٩فُ َ ا ٔ
ا٪
َحارٔثَ ٍَ بِ ِّٔ َ ٣ُ ٩
اَ ٪وک َ َ
اِ ًَ ٪ی ّ٨ا ْٔلَبٔی ُسٔ َِی َ
َّا ٪أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز بٔ َ٘ ِتٔ٠طٔ َوک َ َ
ت بِ َٔ ٩حی َ

َحٔ٠یّٔا َ ٔ ٟز ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ ٓ َََّ ٤ز ب ٔ َح َ ٩ِ ٣ٔ ٍٕ َ٘ ٠اْلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٘ا َ ٢إنٔيی ُِ ٣شَ٘ َٓ ٥ْ ٔ ٠ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إُٔ َّ ٧ط َی ُ٘و ُ ٢إنَّٔی
َّا٪
ُِ ٣شَ٘ َٓ ٥ْ ٔ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٪رٔ َج ّاَل ُ ُ٠ََٔ٧ض ِ ٥إلٔ َی إ ٔ َی٤أ٧ض ٔ ُِ ٨ِ ٣ٔ ٥ض َِ ٥فُ َ ُ
ات بِ َُ ٩حی َ
دمحم نب اشبر ،دمحم نب حم ،اوبامہؾ ،ایفسؿ نب دیعس ،اوب ااحسؼ  ،احرہث نب رضمب ،رضحت رفاط نب ایحؿ ےس رفاتی ےہ ہک انجب
روسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملسےناسےکلتقاکمکحدایوجاوبایفسؿاکاجوسساھتافرفہاکیاملسمؿااصنریاکفیلحاھتفہااصنر
یک اکی امجتع رپ ےس سگرا افر وبال ںیم املسمؿ وہں ہی نس رک اکی ااصنری صخش وبال ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ہی ش
اےنپآپوکاملسمؿہہکراہےہ آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتںیمےسھچکولگاےسیںیہنجوکمہاؿےکاامیؿےکرپسد
رکےتںیہافراؿںیماکیرفاطنبایحؿںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبحم،اوبامہؾ،ایفسؿنبدیعس،اوباقحس،احرہثنبرضمب،رضحترفاطنبایحؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجاکرفانپہےلرکاملسمونںمیںیےافررھپاجوسیسرکے
ابب  :اہجداکایبؿ
وجاکرفانپہےلرکاملسمونںمیںیےافررھپاجوسیسرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 881

راوی  :حش ٩بً ٩لی ،ابونٌی ،٥ابوً٤یص ،اب ٩س٤٠ہ ب ٩اٛوَ ،حرضت س٤٠ہ ب ٩اَلٛوَ

َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا َٗا َ ٢أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًُ َِ ٤ی ٕص ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩س ٍَ ٤ََ ٠بِ ٔ ٩اْلِ َ َِ ٛو َٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ٢أَتَی أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی

ْف َٓ َحََ ٠ص ً ٔ َِ ٨س أَ ِػ َحابٔطٔ ث ُ َّ ٥ا ِن َش ََّ٘ َٓ ١ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ْشٔٛي َن َوص َُو ِٔی َس َ ٕ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ي ِْن ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
اكُِ٠بُو ُظ َٓا ِٗ ُتُ٠و ُظ َٗا َََ ٓ ٢ش َب ِ٘ ُت ُض ِ ٥إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ َت ُِ ٠ت ُط َوأَ َخ ِذ ُت َسََ ٠بطُ َٓ َ٠َ َّٔ ٨ىٔي إٔیَّا ُظ
نسح نب یلع ،اوبمیعن ،اوبسیمع ،انب ہملس نب اوکع ،رضحت ہملس نب االوکع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےکاپسرشموکںاکاکیاجوسسآای۔اساحؽںیمہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفسںیمےھتفہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےک ااحصب ںیم اھٹیب افر رھپ ےکپچ ےس اھٹ رک الچ ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک ڈوھڈنف افر امر ڈاول رضحت ہملس نب
االوکع ےتہک ںیہ ہک بس ےس ےلہپ ںیم ےن یہ اس وک اپای افر امر ڈاال افر لتق ےک دعب اس اک امؽ فاابسب ےل ایل۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنوطبرلفن(ہنہکوطبرقح)فہاسامؿ ھجیہوکانعتیرفامدای۔
رافی  :نسحنبیلع،اوبمیعن،اوبسیمع،انبہملسنباوکع،رضحتہملسنباالوکع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وجاکرفانپہےلرکاملسمونںمیںیےافررھپاجوسیسرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 882

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،ہاط ٥بٗ ٩اس ،٥حرضت س٤٠ہ ب ٩اَلٛوَ

اض بِ َُ ٩سٍَ ٤ََ ٠
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ََّ ٪صا ٔط َ ٥بِ َ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥وصٔظَ ا ّ٣ا َح َّسثَاص َُِٗ ٥اَلَ َح َّسثَ َ٨ا ً ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
ٔرک ََٗ ٍُ ٣ا ََ ٢ح َّسثَىٔي إ ٔ َی ُ
َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔی َٗا ََُ ٢زَ ِو ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠صَ َواز ََٔٗ ٪ا ََٓ ٢ب َ ِی َ٤َ ٨ا ِ َ ٧ح َُ َ ٧ ٩ت َـ َّهی َو ًَا َّ٣ت ُ َ٨ا ُ٣ظَ ا ْة

َوٓ ٔی َ٨ا َؿ ٌَ َٔ ٍْ إٔذِ َجا َئ َر ُج ًَْ ١ل َی َج َ ١ٕ ٤أَ ِح ََ ٤ز َٓاَ ِ ٧تزَ ََ كَ َّ٘ ٠ا َٔ ٩ِ ٣ح ِ٘و ٔا َِ ٟبٌٔير ٔ َٓ َ٘ی ََّس بٔطٔ َج َُ ٠َ ٤ط ث ُ ََّ ٥جا َئ یَ َت َِ َّسی َ ٍَ ٣ا ِِ َ٘ ٟو٤َّ ٠َ َٓ ٔ ٦ا

َ
َخ َد َی ِز ُُ ٛـ ُط َو َّات َب ٌَ ُط َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِس٥ََ ٠
َخ َد َی ٌِ ُسو إلٔ َی َج َٔ٠٤طٔ َٓأك ِ َُ َ٘ ٠ط ث ُ َّ ٥أََ٧ا َخ ُط َٓ َ٘ ٌَ َس ًََِ ٠یطٔ ث ُ ََّ َ ٥
َرأَی َؿ ٌَ َٔ َت ُض َِ ٥ورٔ َّٗ ٍَ هَ ِضزٔص َِٔ َ ٥
َُخ ِج ُت أَ ًِ ُسو َٓأ َ ِز َر ُِ ٛت ُط َو َرأِ ُض ا٨َّ ٟا َٗ ٍٔ ً ٔ َِ ٨س َورٔ ٔک ا َِ ٟح ََ ١ٔ ٤و ُُ ٨ِ ٛت ً ٔ َِ ٨س َورٔ ٔک
ًَل َی َ٧ا َٗ ٍٕ َو ِر َٗا َئ ه ٔ َی أَ َِ ٣ث ُ
 ١هَ ِضز ٔا ِِ َ٘ ٟوَٗ ٔ ٦ا ََ َ ٓ ٢
ا٨َّ ٟا َٗ ٍٔ ث ُ ََّ ٥ت َ٘ َّس ُِ ٣ت َحًَّي ُُ ٨ِ ٛت ً ٔ َِ ٨س َورٔ ٔک ا َِ ٟح َ ١ٔ ٤ث ُ ََّ ٥ت َ٘ َّس ُِ ٣ت َحًَّي أَ َخ ِذ ُت بٔد ٔ َلا ٔ ٦ا َِ ٟح ََٓ ١ٔ ٤أَِ َ ٧د ُت ُط َٓ َ٤َّ ٠ا َو َؿ ٍَ ُر ِٛب َ َتطُ
ِ ُب َرأ ِ َس ُط َٓ ََ ٨س َر َٓحٔئ ُِت ب ٔ َزاح ٔ َ٠تٔطٔ َو َ٣ا ًََِ ٠ی َضا أَُٗو ُزصَا َٓا ِس َت ِ٘ َب َ٠ىٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ق ا ِخت َ َرك ِ ُت َس ِیف ٔی َٓأ َ ِ ٔ
بٔاْلِ َ ِر ٔ
ض ُِ٘ ٣ب ٔ َّل َٓ َ٘ا ََ َٗ ٩ِ ٣َ ٢ت َ ١اَّ ٟز ُج ََ٘ َٓ ١اُٟوا َس ٍُ ٤ََ ٠بِ ُ ٩اْلِ َ َِ ٛو َٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َس َ٠بُ ُط أَ ِج ََٗ ٍُ ٤ا ََ ٢صا ُرو َُ ٪ص َذا َُِ ٟٔى
ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی ا٨َّ ٟا ٔ
َصا ٔط ٕ٥
اہرفؿنبدبعاہلل،اہمشنباقمس ،رضحتہملسنباالوکعےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتیعمںیم
ہلیبق وہازؿ ےک اقمہلب ںیم اہجد ںیم رشتک یک۔ اکی دؿ مہ آپ ےک اسھت اچتش ےک فتق اھکان اھکےن ںیم وغشمؽ ےھت اس
فتقمہزمکفرییکاحتلںیمےھتافرمہںیمےسارثکوساریرسیمہنوہےنیکفہجےسدیپؽیہرفسںیمےھتاےنتںیماکیصخش
رسخ افٹن وک ابدنھ رک آای افر امہری زمکفری افر وسارویںیکیمک اک اجزئہ ےلایل وت دفڑات وہا اےنپ افٹنیک رطػ ایگ افر اس یک ریس
وھکؽیلاسوکاھٹبایافراسرپوساروہرکدفڑاتوہاالچایگ(اسیکہیرحتکدھکیرکمہوکنیقیوہایگہکفہاجوسساھت)سپاکیصخش
ہلیبقاملس ےساینپاخیکرگنیکافینٹنرپوجامہریامتؾوسارویںںیمرتہبیھتوساروہرک اسےکےھچیپالچ افرںیم دفڑات وہااس ےک
ےھچیپایگبجفہاسےکرقبیاچنہپوتافینٹناکرساسےکافٹنےکےھٹپرپاھترھپںیم آےگڑباھاہیںکتہکںیمےنافٹنیکلیکن
ڑکپرک اس وک اھٹبایلبج افٹن ےن اانپ انٹھگ زنیم رپ اکٹای ںیمےن ایمؿ ےس ولتار اکنؽرکاس ےک رس رپ امری سج ےس اس اک رس اڑ ایگ
ںیم اس ےک افٹن وک یھب ےل آای افر وج اابسب اس رپ دلا اھت فہ یھب اتچنیھک وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ولوگںںیمریمیرطػرخےئکاسےنموہےئافروپاھچہکاسصخشوکسکےنامراولوگںےناہکہملس
نباالوکعےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاساکاسرااسامؿایسوکےلماگ۔اہرفؿےناہکہیاافلظاہمشےکںیہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اہمشنباقمس،رضحتہملسنباالوکع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

گنجرکےنےکےئلوکاسنفتقرتہبےہ
ابب  :اہجداکایبؿ
گنجرکےنےکےئلوکاسنفتقرتہبےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 883

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤از ،ابوً٤زا٤٘٠ً ،٪ہ بً ٩بساہلل ١ٌ٘٣ ،ب ٩یشار ،حرضت نٌ٤ا ٪بَ٣ ٩ق٪

ا ٪ا َِ ٟح ِون ٔ ُّی ًَ ِ ٍَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ا ِ٤ُ ٟزَن ٔ ِّی ًَ ِ ١ٔ ٔ ٌِ٘ ٣َ ٩بِ َٔ ٩ی َشا ٕر أَ َّ٪
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ً َِٔ ٤ز َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

َخ ا َِ ٔ ٟ٘تا َ٢
اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ
اَ ٪ی ٌِىٔي ابِ ََِّ َ ٣ُ ٩ق َٕٗ ٪ا ََ ٢طض ٔ ِس ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا  ٥َِ ٟیُ َ٘ات ٔ ِ ٩ِ ٣ٔ ١أَ َّو ٔ ٢اَ ٨َّ ٟضارٔ أَ َّ َ
َّ
َّ
ْص
َحًي َتزُو َ ٢اٟظ ُِ ٤ص َو َت ُض َّب اِّ ٟز َیا ُح َو َی ِ٨ز ٔ َ ٢اُ ِ ٨َّ ٟ
ومیس نب اامسلیع،امحد ،اوبرمعاؿ ،ہمقلع نب دبع اہلل،لقعم نب اسیر ،رضحتامعنؿ نب رقمؿ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم انجب روسؽ
اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکاسھت گنج ںیم رشکی راہ سجدؿآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس افؽ رفز ںیم اتقؽ ہنرکےت اس دؿ
اتقؽںیماتریخرکےتاہیںکتہکوسرجڈلھاجاتافروہاںیئےنلچںیتگلافردمدانزؽوہیت۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اوبرمعاؿ،ہمقلعنبدبعاہلل،لقعمنباسیر،رضحتامعنؿنبرقمؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنمشےساقمہلبےکفتقاخومشرانہرتہبےہ
ابب  :اہجداکایبؿ
دنمشےساقمہلبےکفتقاخومشرانہرتہبےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 884

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ہظاً ،٦بیساہلل ب٤ً ٩زً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،ہظاٗ ،٦تازہ ،حش ،٩حرضت ٗیص بً ٩بازہ

َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٦ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا٦
َّ
َّ
ُو ٪اٟؼَّ ِو َت ً ٔ َِ ٨س
رکص َ
َح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ِٔ َٗ ٩ِ ًَ ٩ی ٔص بِ َٔ ًُ ٩باز ٕ َٗا َ ٢ک َ َ
ا ٪أَ ِػ َح ُ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ی ِ َ

ا َِ ٔ ٟ٘تأ ٢

ملسمنباربامیہ،اشہؾ،دیبعاہللنبرمع،دبعارلنمحنبدہمی،اشہؾ،اتقدہ،نسح،رضحتسیقنبابعدہےسرفاتیےہہکااحصب
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسڑلایئےکفتقاکپررکابترکےنوکربااجےتنےھت۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،دیبعاہللنبرمع،دبعارلنمحنبدہمی،اشہؾ،اتقدہ،نسح،رضحتسیقنبابعدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

گنجےکفتقوساریےسارتاندرتسےہ
ابب  :اہجداکایبؿ
گنجےکفتقوساریےسارتاندرتسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 885

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،ارسائی ،١ابواسح ،ٙحرضت بزاء

ئ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ ٔ َِٟی أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
رسائ ٔی َ ٩ِ ًَ ١أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ

ْشٔٛي َن َی ِو َ ٦حُ َ٨ي ِ ٕن َٓاَٜ ِ ٧ظَ ُٔوا َ٧زَ ََ ٩ِ ًَ ٢ب ِِ َ٠تٔطٔ َٓت َ َر َّج َ١
َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،فعیک ،ارسالیئ ،اوب ااحسؼ  ،رضحت رباء ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج
رشمنیکےکاقملبوہےئنینحےکدؿافراملسمؿاپسپوہےئگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساےنپرچخےسارتزپے۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،فعیک،ارسالیئ،اوباقحس،رضحترباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑلایئںیمرغفرافرةکترکےناکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ
ڑلایئںیمرغفرافرةکترکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 886

٣وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ابا ،٪یحٌي ٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہی ،٥حرضت جابز بً ٩تیَ
راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہیٰ ،٥

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َواح ْٔس َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا أَبَا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی٥
َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َُ ٣
ٔیَ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ًَٔ ٩ت ٕ
ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩جابٔز ٔبِ ًَٔ ٩ت ٕ
اَ ٪ی ُ٘و ُ ٩ِ ٣ٔ ٢ا َِِ ٟي ِ َرة ٔ َ٣ا یُ ٔح ُّب اہللُ
ٔیَ أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّي اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

َو َٔ ٨ِ ٣ضا َ٣ا یُ ِبِ ُٔف اہللُ َٓأ َ َّ٣ا َّأًٟي یُحٔ ُّب َضا اہللُ َٓا َِِ ٟي ِ َرةُ ِٔی اٟز َِّیب ٍٔ َوأَ َّ٣ا ا َِِ ٟي ِ َرةُ َّأًٟي یُ ِبِ ُٔـ َضا اہللُ َٓا َِِ ٟي ِ َرةُ ِٔی َُي ِر ٔر َٔیب ٍٕ َوإ ٔ َّ٩ِ ٣ٔ ٪
ئ َ٣ا یُ ِبِ ُٔف اہللُ َو َٔ ٨ِ ٣ضا َ٣ا یُ ٔح ُّب اہللُ َٓأ َ َّ٣ا ا ِٟد َُی ََل ُئ َّأًٟي یُ ٔح ُّب اہللُ َٓا ِخت َٔیا ُ ٢اَّ ٟز ُج َٔ ١نٔ َِش ُط ً ٔ َِ ٨س ا َِ ٔ ٟ٘تا ٔ٢
ا ِٟد َُی ََل ٔ
َُخ
وسي َوا ِٔ ِ ٟٔ
َوا ِخت َٔیاُ ُٟط ً ٔ َِ ٨س اٟؼَّ َس ٍَٗٔ َوأَ َّ٣ا َّأًٟي یُ ِبِ ُٔف اہللُ َٓا ِخت َٔیاُ ُٟط ِٔی ا َِ ٟبغِ ٔی َٗا ََ ٣ُ ٢

ملسم نب اربامیہ ،ومٰیس نب اامسلیع ،اابؿ ،ییحی ،دمحم نب اربامیہ ،رضحت اجرب نب کیتع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ریغت دف مسق یک وہیت ےہ اکی وت فہ وجاہلل اعتیل وک دنسپ ےہ دفرسی فہ وجاہلل اعتیل وک اندنسپ ےہ اہلل ےک
زندکی دنسپدیہ ریغت فہ ےہ وج کش ےک ومہعق رپ وہ(ےسیج ویبی ےک وکشمک رکدار رپ) افر فہ ریغت وجاہلل وک دنسپ ںیہن فہ ےہ وج
کش ےکریغب وہ ایسرطحرغفر افرةکت یھبدف رطح اک ےہ اکی دنسپدیہ افر دفرسا اندنسپدیہ۔ دنسپدیہ رغفر فہ ےہ وج آدیم اکرففں
ےک اقمہلب ںیم اہجد ےک ومہعق رپ رکے افر دصہق دےتی فتق (ینعی بوخیش ادا رکے) افر وج اندنسپدیہ ےہ فہ ہی ےہ ہک آدیم رغفر
رکے ملفدعتیںیمافررخفرکےبسنںیم۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،ومٰیسنبالیعمس،اابؿ،ییحی،دمحمنباربامیہ،رضحتاجربنبکیتع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجآدیم ِھگاجےئوتایکرکے
ابب  :اہجداکایبؿ
بجآدیم ِھگاجےئوتایکرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 887

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،اب ٩طہاب٤ً ،زو ب ٩جاریہ ،ح٠یٕ ب ٩زہزہ ،حرضت ابوہزیزہ

اب أَ ِخب َ َرنٔی ًَ٤زُو بِ َُ ٩جارٔ َی ٍَ َّ
یٕ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی َُ ٥ی ٌِىٔي ابِ ََ ٩س ٌِ ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اٟث َ٘ف ُّٔی َحُ ٔ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ِ
ْش ّة ًَ ِی ّ٨ا َوأَ ََّ ٣ز
بَىٔي ُزص َِز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ب ٌَ َث َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ًَ ٥َ ٠

اػ َْ َٟ ٥حئُوا إلٔ َی َ ِرق َزز ٕ َٓ َ٘اُٟوا
َقیبٕ ٔ٣ٔ ٩ِ ٣ائ َ ٍٔ َر ُج َٕ ١را٤َّ ٠َ َٓ ٕ ٦ا أَ َح َّص بٔض ٔ ِٔ ًَ ٥
ًََِ ٠یض ٔ ِٔ ًَ ٥
ْفوا َُ ٟض ِ ٥ص َُذیِ ْ ١بٔ َ ٔ
اػ َ ٥بِ َ ٩ثَاب ٔ ٕت َٓ َُ َ ٨
َُ ٟض ِ ٥اِ٧زُٟٔوا َٓأ َ ًِ ُلوا بٔأَیِسٔیَ ٥ِ ُٜو َل ٥ِ ُٜا ِِ ٌَ ٟض ُس َوا ِٔ٤ٟی َث ُ
ا ٚأَ ََِ ٪ل َن ِ٘ ُت َ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ١أَ َح ّسا َٓ َ٘ا َٔ ًَ ٢
اػ ْ ٥أَ َّ٣ا أََ٧ا ٓ َََل أَِ٧ز ٔ ُِٔ ٢ی ذ ٔ َّ ٍٔ ٣ک َ ٔاَفٕ
ْف ًَل َی ا ِِ ٌَ ٟض ٔس َوا ِٔ٤ٟی َثا ُٔ ٨ِ ٣ٔ ٚض ُِ ٥خب َ ِی ْب َو َزیِ ُس بِ ُ٩
َف َِ ٣وص ُِ ٥بٔاِ ٨َّ ٟب َٔ َ٘ َٓ ١ت ُ٠وا ًَ ٔ
ْف َوَ٧زَ َ ٢إَِٔ ٟیض ٔ ِ ٥ثَ ََلثَ ٍُ َن َ ٕ
اػ ّ٤ا ِٔی َس ِب ٌٍَٔ َن َ ٕ
ََ
َّ ١
َ
َ
َّ
اٟثاُ ٔ ٟث َص َذا أَ َّو ُ ٢ا ِِ َِ ٟسرٔ
َفبَ ُلوص ُِ ٥ب ٔ َضا َٓ َ٘ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
آَخ َٓ َ٤َّ ٠ا ِ
اٟسث ٔ ََ ٍٔ ٨و َر ُج ُْ َ ١
اس َت ُِ٨َٜ ٤وا ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥أك ِ َُ٘ ٠وا أ ِو َت َار ٗ ٔ ٔشیِّض ٔ َِ َ ٥
َ
َاس َت ٌَ َار
َواہللٔ ََل أَ ِػ َحبُ ٥ِ ُٜإ ٔ َّ ٪لٔی ب ٔ َض ُؤ ََل ٔ
ئ َْل ُ ِس َو ّة َٓ َح ُّزو ُظ َٓأبَی أَ َِ ٪ی ِؼ َح َب ُض َِ َ٘ َٓ ٥تُ٠و ُظ ََٓ٠ب ٔ َث ُخب َ ِی ْب أَسٔي ّرا َحًَّي أَ ِج ٌَُ ٤وا َٗ ِت َُ ٠ط ٓ ِ
َخ ُجوا بٔطٔ َ ٔ ٟی ِ٘ ُتُ٠و ُظ َٗا َُ َٟ ٢ض ُِ ٥خب َ ِی ْب َزًُونٔی أَ ِر ََ ٍُ ٛر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢واہللٔ َِ ٟو ََل أَ َِ ٪ت ِح َشبُوا َ٣ا بٔی
َُ ٣
وسي َی ِش َت ٔح ُّس ب ٔ َضا َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ

َجزَ ًّا َٟز ٔ ِز ُت ٔ

ومیس نب اامسلیع ،اربامیہ نب دعس ،انب اہشب ،رمعف نب اجرہی ،فیلح نب زرہہ ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دس آدویمں وک اجوسیس ےک ےئل اجیھب افر اعمص نب اثتب وک اؿ اک ارسف رقمر ایک۔ ہلیبق ذہلی ےک وس
آدیماؿےسڑلےنوکےلکن بجاعمصافراؿ ےکاسویھتںےنداھکی وتاکیہلیٹ رپ پھچےئگ(نکیلاکرففں ےن اؿوکدھکیایل)سپ
ہلیبق ذہلی ےک ولوگں ےن اؿ ےس اہک ہک ےچین ارت افر وخد وک امہرے وحاہل رک دف۔ مہ فدعہ رکےت ںیہ ہک مہ مت ںیم ےس یسک وک لتق ہن
رکںیےگاعمصےناہکںیموتیسکتمیقںیماکرففںیکاامؿںیمںیہنارتفںاگاسرپاکرففںےناؿرپریتفںاکہلمحرکدایافراعمص
تیمساست ارفاد وک دیہش رک ڈاال نکیل نیت آدیم اؿ ےک فدعہ افر دہع رپ ےچین ارت آےئ افر ہی نیت ارفاد ےھت بیبخ ،زدینب دی افر
اکی صخش افر (نج اک انؾ دبعاہلل نب اطرؼاھت) بج اکرف وپریرطح اؿ رپ اغبلآےئگ وت اںوہں ےن اینپ امکونں ےک ےلچ وھکؽ رک
اؿوکابدناھ۔رسیتےصخش(دبعاہللنباطرؼ)ےناہکہییلہپدہعینکشےہ(ینعیبجںیہمتلتقںیہنرکاناھتوتابدنانھاسیک؟)دخبا
ںیماہمترےاسھتہناج ؤںاگےھجماےنپاسویھتںےسانلمااھچولعمؾوہاتےہ،اکرففںےناؿوکاچنیھکرگماںوہںےنےنلچےسااکنررک
دایسپاکرففں ےناؿوک یھب لتقرکڈاالاب اؿیکدیق ںیم بیبخرہ ےئگاکرففں ےناؿ وکیھبلتقرکےناک ہلصیفرکایلسپاںوہں
ےناکرففںےسزریانػےکابؽ ومڈنےنےکےئلارتسہاماگنبجفہاؿوکلتقرکےنیکرغضےسےلرکےلچوتاںوہںےناہکےھجم
ذراتلہمدفںیمدفرتعکامنززپھولںرھپوبےلدخباارگمتہیامگؿہنرکےتہکںیمرمےنےکوخػےسامنززپھراہوہںوتزمدی
امنززپاتھ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،اربامیہنبدعس،انباہشب،رمعفنباجرہی،فیلحنبزرہہ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
بجآدیم ِھگاجےئوتایکرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 888

راوی  :ابً ٩وٖ ،ابوی٤ا ،٪طٌیب ،زہزی ،اسیس ب ٩جارتہ اٟث٘فی جو بىي زہزہ

ا ٪بِ ٔ ٩أَسٔیسٔ بِ َٔ ٩جارٔیَ ٍَ َّ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و ٕ
اٟث َ٘ف ُّٔی
ٖ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟمَي ٔ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩أَبٔی ُس ِٔ َی َ
ُک ا َِ ٟحس َ
ٔیث
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِػ َح ٔ
یٕ َ ٔ ٟبىٔي ُزص َِز َة َوک َ َ
َوص َُو َحْ ٔ ٠
اب أَبٔی ص َُزیِ َز َة ٓ ََذ َ َ
انب وعػ ،اوبامیؿ ،بیعش ،زرہی ،ادیس نب اجرہت ایفقثل وج ینب زرہہ اک فیلح افر رضحت اوبرہریہ اک اصمبح اھت اس ےن یھب ایس
رطحرفاتیایبؿیکےہ۔
رافی  :انبوعػ،اوبامیؿ،بیعش،زرہی،ادیسنباجرہتایفقثلوجینبزرہہ

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

نیمکاگوہںںیمپھچرکےنھٹاکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ
نیمکاگوہںںیمپھچرکےنھٹاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 889

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س ،زہير ،ابواسح ،ٙحرضت بزاء بً ٩ازب

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا ِٟب َ َرا َئ یُ َح ِّس ُث َٗا ََ ٢ج ٌَ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ

اٟز َ٣اة ٔ َی ِو َ ٦أ ُ ُح ٕس َوکَاُ ٧وا َخ ِٔ ٤شي َن َر ُج َّل ًَ ِب َس اہللٔ بِ َُ ٩ج َبي ِر ٕ َو َٗا َ ٢إ ٔ َِ ٪رأَیِت ُُ٤وَ٧ا َت ِد ٔل ُٔ َ٨ا َّ
اٟليِرُ ٓ َََل
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ُّ
َتب ِ َر ُحوا ََٔ٣َ ٩ِ ٣اَ ٥ِ ُٜٔ٧ص َذا َحًَّي أ ُ ِر ٔس ََ ١لَ ٥ِ ُٜوإ ٔ َِ ٪رأَیِت ُُ٤وَ٧ا َصزَ ِ٨َ ٣ا ا ِِ َ٘ ٟو ََ ٦وأَ ِوكَأَِ٧اص َََُِ ٓ ٥ل َتب ِ َرحُوا َحًَّي أ ُ ِر ٔس َ ١إَِٔ ٟیَٗ ٥ِ ُٜا َ٢
َ
اب ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕا َِ ٔ ٨َِ ٟی ٍَ ٤أَ ِی َٗ ِؤ ٦
ٓ ََضزَ َُ ٣ض ِ ٥اہللُ َٗا ََٓ ٢أَ٧ا َواہللٔ َرأَیِ ُت اَ ٨ِّ ٟشا َئ ی ُِشِ ٔ ٨س ًََ ٪ل َی ا َِ ٟح َب َٔ٘ َٓ ١ا َ ٢أَ ِػ َح ُ

وَ٘ َٓ ٪ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ُُ ٩ج َبيِر ٕأَ َن ٔشیت ُِ٣َ ٥ا َٗا ََ ٢لَ ٥ِ ُٜر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا َِ ٔ ٨َِ ٟی ٍَ ٤هَ َض َز أَ ِػ َحابُ٤ََ ٓ ٥ِ ُٜا َت َِ ٨ت ٔوزُ َ
ِ
َْصٓ َِت ُو ُجوصُ ُض َِ ٥وأَٗ َِب ُ٠وا َُ ٨ِ ٣ضز ٔ ٔ٣ي َن
اض َٓ َٔ ُ٨٠ؼیب َ َّن ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٔ ٨َِ ٟیَٓ ٍٔ ٤أ َ َت ِوص ُِٔ ُ ٓ ٥
َٓ َ٘ا ُٟوا َواہللٔ َ٨َ ٟأتٔي َ َّن اَ ٨َّ ٟ

دبعاہللنبدمحم،زریہ،اوبااحسؼ،رضحترباءنباعزبےسرفاتیےہہکگنجادحےکومہعقرپانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن دبعاہلل نب ریبج وک اچپس ارفاد رپ لمتشم ریت ادنازفں ےک اکید ہتس اک اریم رقمر رفامای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
اؿےسرفامایہکارگمتدوھکیہکرپدنےںیمہاکچرےہںیہ(ینعی مہلتقےئکاجںیئ افررپدنےامہراوگتشونچ رےہںیہ)بت
یھبمتاینپہگجےسہنانٹہاہیںکتہکںیہمتالبایاجےئافرارگمتدوھکیہکمہےنافکروکتسکشددییافراؿوکرفدنڈاالبتیھبمت
اینپہگجےسہنانٹہاہیںکتہکںیہمتالبایاجےئ۔رافیےتہکںیہہکرھپاہللےکاکرففںوکتسکشدیافرںیمےنداھکیہکرشمنیک
یک وعرںیت اہپڑ رپ ڑچےنھ ںیگل (اھبےنگ ںیگل) ہی دھکی رک دبعاہلل نب ریبج ےک اسویھتں ےن اہک تمینغ احلص رکف اہمترے اسیھت
اغبلآےئگںیہ۔ابایکدھکیرےہوہ؟دبعاہللنبریبجےناہکایکمتانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکاراشدوھبؽےئگ؟فہ
وبےل دخبا مہ وت رضفر اجںیئ ےگ افر امؽ تمینغ ںیم ہصح فوصؽ رکںی ےگ سپ فہ ےئگ افر اہلل ےن اؿ ےک ہنم ریھپ دےیئ افر اؿ وک
تسکشےسدفاچررکدای۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،زریہ،اوباقحس،رضحترباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فصدنبیاکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ
فصدنبیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 890

راوی  :اح٤س ب ٩س٨ا ،٪ابواح٤س زبيریً ،بساٟزح ٩٤ب ٩س٠مَي ٪بُ ٩شی ،١ح٤زہ ،حرضت ابواسیس٣ ،ا َٟب ٩ربیٌہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُٔ ٩س َ٨ا َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو أَ ِح ََ ٤س اٟزُّبَي ِر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُُ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪بِ ٔ ٩ا ِٔ َِ ٟشی َٔ ٩ِ ًَ ١ح ِ٤زَ َة بِ ٔ ٩أَبٔی أ ُ َس ِی ٕس

َار ُ٣وص ُِ٥
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن ِاػ َل َٔ ِٔ َ٨ا یَ ِو َ ٦بَ ِسرٕ إٔذَا أَ َِ ٛثبُو َُ ٥ِ ٛی ٌِىٔي إٔذَا ُ َُظو ُِ ٓ ٥ِ ٛ
است َِب ُ٘وا ِ َ ٧ب َ٥ِ ُٜ٠
بٔاِ ٨َّ ٟب َٔ ١و ِ
ع
ادمحنبانسؿ،اوبادمحزج ،ی،دبعارلنمحنبامیلسؿنب سبل،زمحہ،رضحتاوبادیس،امکلنبرہعیبےسرفاتیےہہکدبرےکدؿ

بج مہ ےن فص دنبی یک وت انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج فہ ینعی افکر اہمترے رقبی ںیچنہپ وت اؿ رپ ریت
وکنیھپافراےنپریتفںوکابیقروھک۔

ع
رافی  :ادمحنبانسؿ،اوبادمحزج ،ی،دبعارلنمحنبامیلسؿنب سبل،زمحہ،رضحتاوبادیس،امکلنبرہعیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجدنمشابلکلرقبیاجےئبتولتاراکنںیل
ابب  :اہجداکایبؿ
بجدنمشابلکلرقبیاجےئبتولتاراکنںیل

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 891

راوی ٣ :ح٤س بً ٩یسي ،اسح ٙب٧ ٩حیح ،حرضت ابواسیس

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ َُ٧ ٩حٔ ٕ
یح َوَِ ٟی َص بٔا ِٔ ٠ِ ٤َ ٟل ِّي ًَ ِ٣َ ٩ا َٔ ٔ ٟبِ َٔ ٩ح ِ٤زَ َة بِ ٔ ٩أَبٔی أ ُ َس ِی ٕس َّ
اٟشأًس ِّٔی ًَ ِ٩
وٖ َحًَّي
اٟش ُی َ
أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦بَ ِسرٕ إٔذَا أَ َِ ٛثبُو ُِ ٓ ٥ِ ٛ
َار ُ٣وص ُِ ٥بٔاِ ٨َّ ٟب َٔ ١و ََل َت ُش ُّ٠وا ُّ
َی ِِظَ ِو ُ٥ِ ٛ

دمحم نب یسیع ،ااحسؼ نب حیجن ،رضحت اوبادیس ےس رفاتی ےہ ہک دبر ےک دؿ انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج
دنمشاہمترےرقبیاجےئوتریتامرفافرولتارںیہناکنولاہیںکتہکفہتہبرقبیوہرکہلمحآفروہں۔
رافی  :دمحمنبیسیع،اقحسنبحیجن،رضحتاوبادیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابمزرتاکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ
ابمزرتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 892

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ًث٤ا ٪ب٤ً ٩ز ارسائی ،١ابی اسح ،ٙحارثہ ب٣ ٩رضب ،حرضت ًلی

رض ٕب ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا َ٢
 ٩ِ ًَ ١أَبٔی إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙحارٔثَ ٍَ بِ ِّٔ َ ٣ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا صَ ُ
رسائ ٔی ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِ َ
اب ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَْمُتْن
َت َ٘ َّس ََ ٦ی ٌِىٔي ًُت ِ َب ٍَ بِ ََ ٩رب ٔ َ
یٌ ٍَ َو َتب ٔ ٌَ ُط ابُِ ُ٨ط َوأَ ُخو ُظ َٓ َ٨ا َزی َ ٩ِ ٣یُ َبارٔزُ َٓاَ ِ ٧ت َس َب َُ ٟط َط َب ْ

َٓأ َ ِخبَرُو ُظ َٓ َ٘ا َََ ٢ل َحا َج ٍَ َ٨َ ٟا ٓ ٔی ٥ِ ُٜإٔ٤َ َّ ٧ا أَ َر ِزَ٧ا بَىٔي ًَ ِّ٨َ ٤ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥ُِ ٗ ٥َ ٠یا َح ِ٤زَةُ ٗ ُِ ٥یَا ًَل ٔ ُّی ٗ ُِ ٥یَا
ِبَ َتا َٔٓ ٪أَث ِ َد َ ٩ک ُ َُّ ١واح ٔ ٕس
ًُب َ ِی َس َة بِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٓأَٗ َِب ََ ١ح ِ٤زَةُ إلٔ َی ًُت ِ َب ٍَ َوأَٗ َِبُِ ٠ت إلٔ َی َط ِی َب ٍَ َوا ِخ ُتَ ٔ ٠
ٕ بَي ِ َن ًُب َ ِی َس َة َوا َِ ٟؤٟی ٔس َ ِ

ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا َػاح َٔب ُط ث ُ َّ٨َ ٠ِ ٣ٔ ٥ا ًَل َی ا َِ ٟؤٟی ٔس َٓ َ٘ َت ِ٨َ ٠ا ُظ َوا ِح َت َ٨َ ٠ِ ٤ا ًُب َ ِی َس َة

اہرفؿنبدبعاہللامثعؿنبرمعارسالیئ،ایبااحسؼ،احرہثنبرضمب،رضحتیلعےسرفاتیےہہک(اکرففںیکرطػےساقمہلب
ےکےئل)ہبتعنبرہعیبایگافراسےکےھچیپاساکاٹیبافراھبیئیھبالکنافراکپررکاہکہکوکؿامہرےاقمےلبےکےئلآاتےہ؟وتااصنر
ےک یئک ونوجاونں ےن اس اک وجاب دای (ینعی اقمہلب ےک ےئل اسےنم آےئ) ہبتع ےن وپاھچمت وکؿ وہ؟ وت اںوہں ےن یئادای ہک مہ ااصنر
ںیمےسںیہہبتعےناہکمہےنمتےسھچکانیلدانیںیہنےہمہوترصػاےنپاچچےکںوٹیں(اہمرجنیرقشی)ےسگنجاکارادہرےتھک
ںیہ۔وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےزمحہا ںی!اےیلعڑھکےوہ!اےدیبعہنباحرثآےگڑبوھ!سپزمحہوتہبتع یک
رطػڑبےھافرںیمہبیشیکرطػڑباھافردیبعہافرفدیلےکدرایمؿڑھجپوہیئافررہاکیےندفرسےوکتخسزیمخایکرھپمہ
فدیلیکرطػوتمہجوہےئافراسوکامرڈاالافردیبعہوکمہدیماؿگنجےسااھٹرکالےئ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہللامثعؿنبرمعارسالیئ،ایباقحس،احرہثنبرضمب،رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہلثم(انکاکؿاکےنٹ)یکاممتعن
ابب  :اہجداکایبؿ
ہلثم(انکاکؿاکےنٹ)یکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 893

راوی ٣ :ح٤س بً ٩یسي ،زیاز ب ٩ایوب ،ہظیِ٣ ،٥يرہ ،طباک ،ابزاہی ،٥ہىي ،اب٧ ٩ویزہ٤٘٠ً ،ہ ،حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز

وب َٗاَلَ َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ُِٔ٣ي َرةُ ًَ ِٔ ٩ط َبا ٕک ًَ ِ ٩إ ٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥صُى َ ِّي بِ َُٔ ٧ ٩ویِ َز َة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي َوزٔ َیازُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ِ ١اْل ٔ َی٤ا ٔ٪
ض ٗ ٔ ِت َ ٍّ ٠أَصِ ُ
ٕ ا٨َّ ٟا ٔ
ًَ ِِ ًَ ٩ِ ًَ ٍَ ٤َ َ٘ ٠ب ٔس اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًَ ُّ
دمحمنبیسیع،زایدنباویب،میشہ،ریغمہ،ابشک،اربامیہ،ینہ،انبونریہ،ہمقلع،رضحتدبعاہللنبوعسمدےسرفاتیےہہکانجب
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرتہبنیلتقرکےنفاےلالہاامیؿںیہ۔
رافی  :دمحمنبیسیع،زایدنباویب،میشہ،ریغمہ،ابشک،اربامیہ،ینہ،انبونریہ،ہمقلع،رضحتدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
ہلثم(انکاکؿاکےنٹ)یکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 894

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىيٌ٣ ،اذ ب ٩ہظاٗ ،٦تازہ ،حش ،٩حرضت ہیا ٪ب٤ً ٩زا٪

ا٪
ا ٪أَ ََّ ٤ِٔ ً ٪ز َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَىٔي أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩ا َِ ٟضیَّا ٔد بِ َٔ ٤ِٔ ً ٩ز َ
أَبَ َُ َٟ ٙط ُ ََُل َْ َٓ ٦ح ٌَ َِ ١هَّلِل ًََِ ٠یطٔ َٟئ ٔ َِ َٗ ٩س َر ًََِ ٠یطٔ ََ ٟی ِ٘ َل ٌََ َّ٩ی َس ُظ َٓأ َ ِر َس َ٠ىٔي ْٔلَ ِسأ َ َُ َٟ ٢ط َٓأ َ َت ِی ُت َس َُ ٤ز َة بِ َُ ٩ج ُِ ٨س ٕب ٓ ََشأ َ ُِ ٟتطُ
ا ٪بِ َ ٩حُ َؼي ِ ٕن ٓ ََشأ َ ُِ ٟتطُ
أ َ ٧ ٪ي ُّي اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ُح ُّث َ٨ا ًَل َی اٟؼَّ َس َٗ ٍٔ َویَ َِ ٨ضاَ٧ا ًَ ِ ٩ا ِِ ٤ُ ٟث ََٓ ٍٔ ٠أ َ َت ِی ُت ً َِٔ ٤ز َ
َٓ َ٘ا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُح ُّث َ٨ا ًَل َی اٟؼَّ َس َٗ ٍٔ َو َی َِ ٨ضاَ٧ا ًَ ِ ٩ا ِِ ٤ُ ٟث ٍَٔ ٠
َٓ َ٘ا َ ٢ک َ َ
دمحم نب ینثم ،اعمذ نب اشہؾ ،اتقدہ ،نسح ،رضحت نایؿ نب رمعاؿ ےس رفاتی ےہ ہک (اؿ ےک فادل) رمعاؿ اک اکی الغؾ اھبگ ایگ وت
اںوہںےناہللےسذنریکہکارگںیمالغؾاپولںوتاسےکاہھتاکٹڈاولںاگوتریمےفادلےناساکہلئسمدرایتفرکےنےکےئل
 ھجوکااحصبروسؽیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےکاپساجیھبسپںیمرضحترمسةنبدنجبےکاپساچنہپافراؿےسہیہلئسمدرایتف

ایکاںوہںےناہکہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمہدصہقدےنییکرتبیغدےتیےھتافرہلثمرکےنےسعنمرفامےت
ےھت(اہھتاپؤںاکانٹیھبہلثمےہ)اسےکدعب ںیمرضحترمعاؿنبنیصحےکاپسایگاؿےسیھبہلئسموپاھچاںوہںےنیھبیہی
رفامایہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمہدصہقیکرتبیغدےتیافرہلثمرکےنےسعنمرفامےتےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،نسح،رضحتنایؿنبرمعاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

گنجںیموعروتںےکلتقیکاممتعن
ابب  :اہجداکایبؿ
گنجںیموعروتںےکلتقیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 895

راوی  :یزیس ب ٩خاٟس ب ٩وہبٗ ،تیبہ ،اب ٩سٌیسٟ ،یث٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩خأ ٔ ٟس بِ ِٔ ٣َ ٩وصَبٕ َو ُٗت َ ِی َب ٍُ َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩سٌٔی ٕس َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة ُو ٔج َس ِت
ِٔی َب ٌِ ٔف ََِ ٣ازٔی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ٘ ٣َ ٥َ ٠تُو ََٓ ٍّ ٟأَََ ِ ٧
ئ
رک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠ت َ ١اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َو ِّ
اٟؼب ِ َیا ٔ٪
سیدینباخدلنبفبہ ،ہبیتق ،انبدیعس،ثیل،انعف،رضحت دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکاکیگنجںیمانجبروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی وعرت وک داھکی وج لتق رکدی یئگ یھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وعروتں افر وچبں ےک لتق یک
اممتعنرفامدی۔
رافی  :سیدینباخدلنبفبہ،ہبیتق،انبدیعس،ثیل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
گنجںیموعروتںےکلتقیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 896

راوی  :ابو وٟیس٤ً ،ز ب٣ ٩زتٍ ب ٩ػیِی ب ٩رباح ،حرضت رباح ب ٩ربیٍ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟیسٔ َّ
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟز َّٗ ٍٔ بِ َٔ ٩ػ ِیف ٔ ِّی بِ َٔ ٩ربَا ٕح َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َربَاحٔ بِ َٔ ٩ربٔی ٍٕ َٗا َ٢

َّ
َّ
ُ
اض ُِ ٣ح َتٌٔٔ٤ي َن ًَل َی َط ِی ٕئ ٓ ََب ٌَ َث َر ُج َّل َٓ َ٘ا َ ٢اُ ِ ٧و ِز ًَ ََل َ٦
َفأَی اَ ٨َّ ٟ
٨َّ ٛا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِٔ ٥َ ٠ی َُزِ َوة ٕ َ َ
ٔیَ٘ َٓ ١ا َ٣َ ٢ا کَاِ َ ٧ت َص ٔذظ ُٔ ٔ ٟت َ٘ات ٔ ََٗ ١ا ََ ٢و ًَل َی ا ِِّ َ٘ ٤ُ ٟس ََ ٍٔ ٣خاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس ٓ ََب ٌَ َث
ا ِج َت ََ ٍَ ٤ص ُؤَلَ ٔ
ئ َٓ َحا َئ َٓ َ٘ا ًََ ٢ل َی ا َِ ٣زأَة ٕ َٗت ٕ
َر ُج َّل َٓ َ٘ا ََ ٔ ٟ ١ِ ُٗ ٢دإ ٔ ٟس ََل َی ِ٘ ُت َّ٩َ٠ا َِ ٣زأَ ّة َو ََل ًَ ٔشیّٔا

اوبفدیل ،رمع نب رمعق نب طیقی نب رابح ،رضحت رابح نب رعیب ےس رفاتی ےہ ہک مہ انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےک
اسھتاکیگنجںیمرشکیےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنولوگںوکداھکیہکفہیسکزیچےک اردرگدعمجںیہآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےناکیصخشوکاجیھبہکاجرکدھکیہکہیعمجماسیکےہ؟سپاسےناجرکداھکیافرآرکیئاایہکاکیوعرتلتقوہیئےہاس
ےکرگدہیعمجمےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسوکویکںامرا؟ہیوتڑلیتہنیھتاہکاےلگومرےچرپاخدلنبفدیلںیہآپ

یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاخدلےسہہکدفہکہنیسکوعرتوکلتقایکاجےئافرہنیسکدخاگتمروک۔
رافی  :اوبفدیل،رمعنبرمعتنبطیقینبرابح،رضحترابحنبرعیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
گنجںیموعروتںےکلتقیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 897

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،ہظی ،٥ححادٗ ،تازہ ،حش ،٩حرضت س٤زة ب ٩ج٨سب

َّاد َح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩س َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج ُِ ٨س ٕب َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی َْ ٥ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
َش َخ ُض ِ٥
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٗ ُتُ٠وا ُط ُیو َر ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ْشٔٛي َن َوا ِست َِب ُ٘وا َ ِ
دیعس نب وصنمر ،میشہ ،اجحج ،اتقدہ ،نسح ،رضحت رمسة نب دنجب ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایرشمنیکےکڑبفںوکلتقرکفافروھچوٹںوکرےنہدف۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،میشہ،اجحج،اتقدہ،نسح،رضحترمسةنبدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
گنجںیموعروتںےکلتقیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 898

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س٣ ،ح٤س ب ٩س٤٠ہ٣ ،ح٤س ب ٩اسح٣ ،ٙح٤س ب ٩جٌْف ب ٩زبير ،رعوہ ب ٩زبير ،حرضت ًائظہ

ْف بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٔ

َ
رقیِوَ ٍَ إ ٔ ََّل ا َِ ٣زأَ ْة إَٔ َّ ٧ضا َ٨ِ ٌٔ ٟسٔی تُ َح ِّس ُث َت ِـ َح ُ
ًَ ِِ ُ ٩
رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت  ٥َِ ٟیُ ِ٘ َت ِ ٩ِ ٣ٔ ١ن َٔشائ ٔض ٔ َِ ٥ت ٌِىٔي بَىٔي ُ َ
اٟش ُی ٔ
ٕ َصات ْٕٔ ب ٔا ِسَ ٔ٤ضا أَیِ َََ ُٓ ٩لَٗ ٍُ َ ٧اَِ ٟت أََ٧ا
هَ ِض ّزا َوبَ ِل ّ٨ا َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِ٘ ُت ُ
وٖ إٔذِ َص َت َ
 ١رٔ َجا َُ ٟض ِ ٥ب ٔ ُّ
َ هَ ِض ّزا
ُُِٗ ٠ت َو َ٣ا َطأَِٗ َُٔ ٧اَِ ٟت َح َس ْث أَ ِح َسث ِ ُت ُط َٗاَِ ٟت َٓاَ ِ ٧ل ََٙ ٠ب ٔ َضا ٓ ُ ٔ
َرضبَ ِت ًَُ ُ٘ ُ٨ضا ٓ ََ٤ا أََ ِ ٧سي ًَ َح ّبا َٔ ٨ِ ٣ضا أََ َّ ٧ضا َت ِـ َح ُ

١
َوبَ ِل ّ٨ا َو َٗ ِس ًَِ ٤َ ٔ ٠ت أََ َّ ٧ضا ُت ِ٘ َت ُ

دبع اہلل نب دمحم ،دمحم نب ہملس ،دمحم نب ااحسؼ  ،دمحم نب رفعج نب زج  ،،رعفہ نب زج  ،،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک ینب رقک ہ یک
وعروتںںیمےسوکیئوعرتںیہنامرییئگرگماکیوعرتوجریمےاپسیھٹیبیھتافرابںیترکریہیھتافرسنہریہیھتاسرطح
ہکاسیکھٹیپافرٹیپںیملبزپزپاج رےہےھت۔احالہکنانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسہلیبقےکرمدفںوکابزارںیم
لتقرکےناکمکحرفامرےہےھتاےنتںیماکیاکپرےنفاےلےناساکانؾےلرکاکپراہکالفںوعرتوکؿےہ؟اسےناہکںیموہں
ںیم ےن اس ےس وپاھچ ہک آرخ امرجا ایک ےہ؟ (ہک ےھجت لتق ےک ےئل البای اج راہ ےہ احالہکن وعروتں اک لتق ونممع ےہ) فہ وبیل ںیم ےن
اکیایسییہرحتکیکےہ(ینعییبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاگیلدیےہ)رضحتاعہشئرفامیتںیہہکرھپفہاکپرےنفاالاسوعرت
وکےلایگافراسیکرگدؿامردییئگافرںیمابکتںیہنوھبیل اسیجاسفتقےھجمبجعتوہااھتفہ یتسناجیتیھتافراسےکھٹیپافر
ٹیپرپلبزپزپاجےتےھتاحالہکناسوکولعمؾاھتہکفہلتقیکاجےنفایلےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،دمحمنبہملس،دمحمنباقحس،دمحمنبرفعجنبزج ،،رعفہنبزج ،،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
گنجںیموعروتںےکلتقیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 899

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،سٔیا ،٪زہزیً ،بیساہلل ،ابً ٩باض ،حرضت ػٌب ب ٩جثا٣ہ

ض ًَ ِ٩
اٟسحٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ َی ٌِىٔي ابِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
اٟؼَّ ٌِ ٔب ابِ َٔ ٩ج َّثا َ ٍَ ٣أَُ َّ ٧ط َسأ َ َ ٢أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
اب ٔ ٩ِ ٣ذ ََرارٔیِّض ٔ ِ٥
اٟسارٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ْشٔٛي َن یُب َ َّیت َ
ُوُ َٓ ٪ی َؼ ُ

اْ ٤ِ ًَ ٪زو َی ٌِىٔي ابِ َ ٩زٔی َ٨ارٕ َی ُ٘و ُ ٢ص ُِ ٩ِ ٣ٔ ٥آبَائ ٔض ٔ َِٗ ٥ا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی ث ُ َّ٥
َون َٔشائ ٔض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ص ُُِ ٨ِ ٣ٔ ٥ض َِ ٥وک َ َ

ئ َوا ِٟو ٔ َِ ٟسا ٔ٪
َ ًَ ِِ َٗ ٩ت ٔ ١اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
ادمحنبرمعفنبرسح،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہلل،انبابعس،رضحتبعصنباثجہمےسرفاتیےہہکاںوہںےنانجبروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےس رشم نیک ےکالہ اخہن ےکقلعتمدرایتف ایکہک بشوخؿ امرےتفتق اؿیک وعرںیت افرےچب یھب لتق
ےئکاجںیئ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایفہیھبایہنںیمےسےہ۔رمعفنبدانیرےتہکےھتہکفہیھباےنپابوپںےکمکحںیم
دالخںیہ۔زرہیےناہکرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوعروتںافروچبںےکلتقےسعنمرفامدای۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہلل،انبابعس،رضحتبعصنباثجہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنمشوکالجرکامران
ابب  :اہجداکایبؿ
دنمشوکالجرکامران

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 900

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼورِ٣ ،يرہ بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوز٧از٣ ،ح٤س ب ٩ح٤زہ ،حرضت ح٤زہ اسِ٠م

َ
َ
َّ َ
َّ َ
َّ َ
َِم ًَ ِ٩
َحسث َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َحسث َ٨ا ُِٔ٣ي َرةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤ا ِٔ ٟحزَام ٔ ُّی ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ َحسثىٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة اْلِ ِسُّ ٔ ٠
رحُٗو ُظ بٔا٨َّ ٟارٔ
أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٣ز ُظ ًَل َی َ ٔ
َُخ ِج ُت ٓ َٔیضا َو َٗا َ ٢إ ٔ َِ ٪و َج ِستُ ََِ ُٓ ٥لّ٧ا َٓأ َ ِ ٔ
رسیَّ ٍٕ َٗا ََ َ ٓ ٢

َّ
َحُٗو ُظ ََّّٓٔ٧طُ ََل ی ٌَُ ِّذ ُب بٔا٨َّ ٟارٔ إ ٔ ََّل َر ُّب ا٨َّ ٟارٔ
َف َج ٌِ ُت إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َِ ٪و َج ِستُ ََِ ُٓ ٥لّ٧ا َٓا ِٗ ُتُ٠و ُظ َو ََل تُ ِ ٔ
ٓ ََوِ ٟی ُت َٓ َ٨ا َزانٔی َ َ

دیعسنبوصنمر،ریغمہنبدبعارلنمح،اوبزاند،دمحمنبزمحہ،رضحتزمحہایملسےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےناؿوکاکیدہتساکاریمرقمررفامدایسپںیمالکنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگالفںصخشوکاپؤوتاسوکآگںیم
الجدانیبجںیمےنلچاگلوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنآفازدیسپںیمآپیلصاہللہیلع فآہلفملسےکاپسآای۔آپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایارگمت الفںصخشوکاپؤوتاسوکلتق رکانالجانتم۔ویکہکنآگ اک ذعابفیہدےاگوج آگاک دیپارکےن
فاالےہ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،ریغمہنبدبعارلنمح،اوبزاند،دمحمنبزمحہ،رضحتزمحہایملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دنمشوکالجرکامران

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 901

راوی  :یزیس ب ٩خاٟسٗ ،تیبہٟ ،یث ب ٩سٌس ،بٜير س٠مَي ٪ب ٩یشار ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َو ُٗت َ ِی َب ٍُ أَ ََّّ ٪
اِ ٠ٟی َث بِ ََ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥بَُٜيِر ٕ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪بِ َٔ ٩ی َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢ب ٌَ َث َ٨ا

َّ
َّ
ُک َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِٔ ٥َ ٠ی َب ٌِ ٕث َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َِ ٪و َج ِستُ ََِ ُٓ ٥لّ٧ا َو ُٓ ََلّ٧ا ٓ ََذ َ َ

سیدینباخدل،ہبیتق،ثیلنبدعس،ریکبامیلسؿنباسیر،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنمہوکاکیگنجںیماجیھبافررفامایافرارگمتالفںالفںصخشوکاپؤوت۔۔۔اسےکدعبرفایےنبسحاس قومضمؿایبؿایک۔
رافی  :سیدینباخدل،ہبیتق،ثیلنبدعس،ریکبامیلسؿنباسیر،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دنمشوکالجرکامران

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 902

راوی  :ابو ػاٟح٣ ،حبوب ب٣ ٩وسي ،ابواسح ،ٙاب ٩سٌس ،ابوػاٟح ،حش ٩ب ٩سٌسً ،بساٟزح ٩٤بً ٩بساہلل ،حرضت
ًبساہلل

وسي أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙا َِٔ ٟزَار ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََّ ٙ
اٟظ ِی َبان ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََُ ٢يِرُ أَبٔی
وب بِ َُ ٣ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َػإ ٔ ٟح َِ ٣حبُ ُ
َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی
ْف ُغ َٓ َحا َئ أ ٨َّ ٟي ُّي َػل َّی
َس َ ٕ
َفأَیِ َ٨ا حُ ََ ٤ز ّة ََ ٌَ ٣ضا َ َِف َخا َٔٓ ٪أ َ َخ ِذَ٧ا َ َِف َخ ِی َضا َٓ َحائ َ ِت ا ُِ ٟح ََ ٤زةُ َٓ َح ٌََِ ٠ت َت ِ ٔ
ْف َٓاَ ِ ٧لَ ٔ ٟ ََٙ ٠حا َجتٔطٔ َ َ
رح ِٗ َ٨اصَا َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢رح َََّ ٚص ٔذظ ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ َٓ ٩ِ ٣َ ٢ح ٍَ َص ٔذظ ٔ ب ٔ َو َٔ ٟسصَا ُر ُّزوا َوََ ٟس َصا إَِٔ ٟی َضا َو َرأَی َ ِرق َی ٍَ ِ َٗ ١ٕ ٤ِ َ ٧س َ َّ

ُٗ ِ٨َ ٠ا ِ َ ٧ح َُٗ ٩ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط ََل یَ َِ ٨بغٔی أَ ِ ٪ی ٌَُ ِّذ َب بٔا٨َّ ٟارٔ إ ٔ ََّل َر ُّب ا٨َّ ٟارٔ

اوب اصحل ،وبحمب نب ومیس ،اوب ااحسؼ  ،انب دعس ،اوباصحل ،نسح نب دعس ،دبعارلنمح نب دبع اہلل ،رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ
ہکمہانجبر وسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھترفسںیمےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساضقءاحتجےکےئلرشتفیےل
ےئگمہےناکیڑچایدیھکیسجےکدفےچبےھتمہےناؿےکوچبںوکڑکپایلوتڑچایزنیمرپرگرکرپاھچبےنیگلاےنتںیمروسؽاہلل

یلصاہللہیلعفآہلفملسرشت فیےلآےئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچاساکہچبڑکپرکسکےناسوکےبرقارایک؟اساک
ہچباسوکددیفافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنویچویٹنںاکاکیوسراخداھکیسجوکمہےنالجدایاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنوپاھچہکہیسکےنالجای؟مہےن اہکمہےنالجایےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفاماییسکےکےئلہیابتانمبسںیہنہک
فہآگےسفیلکتاچنہپےئوساےئآگےکدیپارکےنفاےلےک۔
رافی  :اوباصحل،وبحمبنبومیس،اوباقحس،انبدعس،اوباصحل،نسحنبدعس،دبعارلنمحنبدبعاہلل،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئصخشاسرشطرپاانپاجونریسکوکدےہکامؽتمینغںیمےسآداھوپراہصحاسوکےلماگ
ابب  :اہجداکایبؿ
ارگوکیئصخشاسرشطرپاانپاجونریسکوکدےہکامؽتمینغںیمےسآداھوپراہصحاسوکےلماگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 903

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥ابونرض٣ ،ح٤س ب ٩طٌیب ،ابوزرًہ ،یحٌي ب ٩ابی ً٤ز٤ً ،ز بً ٩بساہلل ،حرضت واث٠ہ ب ٩اسٍ٘

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیِّ ٥
رض َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ط ٌَ ِیبٕ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َز ِر ًَ ٍَ َی ِحٌَي بِ ُ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو َّ
اٟش ِی َبان ٔ ُّی
اٟس َِ ٣ظِ ٔ ُّی أَبُو أ ِ ٨َّ ٟ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی َُزِ َوة ٔ َتبُو َک
ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَُ َّ ٧ط َح َّسثَ ُط ًَ َِ ٩واث ٔ َ ٍَ ٠بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َ٘ ٍٔ َٗا َ ٢ک َ َ
َ
َخ َد أَ َّو َُ ٢ػ َحابَ ٍٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ل ٔٔ ِ٘ ُت ِٔی ا ِ٤َ ٟسٔی َ ٍٔ ٨أَُ٧ازٔی أَ ََل َ٩ِ ٣
ٓ ََ
َُخ ِج ُت إلٔ َی أَصِلٔی َٓأٗ َِبُِ ٠ت َو َٗ ِس َ َ
َ ١ر ُج َّل َٟطُ َس ِض ُ٤طُ َٓ َ٨ا َزی َط ِی ْذ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ َٗا َ٨َ َٟ ٢ا َس ِض ُ٤طُ ًَل َی أَ ِِ َ ٧ ٪حُ ٠َ ٔ٤ط ًَ َ٘ َب ٍّ َوكَ ٌَا ُُ ٣ط َ٨َ ٌَ ٣ا ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ٢
َی ِحُ ٔ٤
َُخ ِج ُت ََ ٍَ ٣خي ِر ٔ َػاحٔبٕ َحًَّي أََٓا َئ اہللُ ًَ َِ ٠ی َ٨ا َٓأ َ َػابَىٔي َٗ ََلئ ُٔؽ ٓ َُش ِ٘ ُت ُضَ َّ٩حًَّي أَ َت ِی ُت ُط
َس ًَل َی بَ َز َ ٍٔ ٛاہللٔ َت ٌَال َی َٗا ََ َ ٓ ٢
ِٓٔ
ت ث ُ ََّٗ ٥ا َُ ٢س ِ٘ ُضِ٘ ٣ُ َّ٩ب ٔ ََل ٕ
یب ٍٕ َٔ ٩ِ ٣ح َ٘ائ ٔٔب إٔبٔٔ٠طٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َُ ٢س ِ٘ ُضِ ٣ُ َّ٩سب ٔ َزا ٕ
َ إ ٔ ََّل
ت َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَ َری َٗ ََلئ َٔؼ َ
َُخ َد َٓ َ٘ ٌَ َس ًَل َی َح٘ ٔ َ
ٓ ََ
َ أَ َر ِزَ٧ا
َ َیا ابِ َ ٩أَخٔی َٓ َِي ِ َر َس ِضَ ٔ٤
ََ َٗا َُ ٢خ ِذ َٗ ََلئ َٔؼ َ
َشك ِ ُت َ ٟ
ُکا ّ٣ا َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ه ٔ َی ََُ ٔ ٨ی٤ت َ
َُ َّأًٟي َ َ
َٔ
ااحسؼ نب اربامیہ ،اوبرضن ،دمحم نب بیعش ،اوبزرہع ،ییحی نب ایب رمع ،رمع نب دبع اہلل ،رضحت فاہلث نب اعقس ےس رفاتی ہک انجب
روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن گنج وبتک ےکومہعقرپ(اجمدہنی وکعمجرکےن ےکےئل)انمدیرکایئ۔سپ ںیم اےنپرھگ ایگ
افرفاہںےسفاسپآایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکااحصبےلہپیہرفاہنوہت ےےھتںیمےنرہشںیماکپرانرشفعایکہکایکوکیئ
ااسی صخش ےہ وج اےنپ اسھت اکی آدیم وک وسار رکاےئ افر تمینغ ںیم ےس وج ہصح ےلم فہ دبہل ںیم ےل ےل۔ اکی ااصنری وبڑےھ

ےناہکااھچوتمہاساکہصحےلںیلےگافراسوکاےنپاسھتوساررکاںیئےگافراےنپاسھتالھکںیئالپںیئےگںیمےناہکاہںےھجم
ہی رشط وظنمر ےہ اس وبڑےھ ےن اہک ااھچ وت رھپ اہلل یک ربتک ےک رھبفہس رپ۔ رضحت فاہلث ےتہک ںیہ ہک سپ ںیم تہب اےھچ اسیھت
ےکاسھتالکناہیںکتہکاہللےنمہوکتمینغاکامؽاطعرفامای۔ریمےہصحںیمدنچزیتراتفرافاینٹنںآںیئ۔ںیماؿوکاکنہرکاےنپ
اسیھت ےک اپس الای (ات ہک اس وک ددیفں) سپ فہ الکن افر اےنپ افٹن اک قح رپ یلھچپ رطػ اھٹیب رھپ اہک اؿ وک ریمی رطػ ھٹیپ رک ےک
الچ۔رھپاہکاؿوکریمیرطػرخرکےکالچ۔اسےکدعباہکریمےزندکیریتیافاینٹنںتہبدمعہںیہ۔ںیمےناہکہیوتاہمتراامؽ
ےہسجیکںیمےنرشطیکیھت۔اںوہںےناہکاےےجیتھبوتاانپہصحےل۔امہرادصقمہیہصحانیلہناھت۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،اوبرضن،دمحمنببیعش،اوبزرہع،ییحینبایبرمع،رمعنبدبعاہلل،رضحتفاہلثنباعقس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیقیوکوبضمطابدناھاجےئایںیہن
ابب  :اہجداکایبؿ
دیقیوکوبضمطابدناھاجےئایںیہن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 904

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤از اب ٩س٤٠ہ٣ ،ح٤س ب ٩زیاز ،حرضت ابوہزیزہ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩س ٍَ ٤ََ ٠أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩زٔ َیاز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َی ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
و ٪إلٔ َی ا َِ ٟح َِّٔ ٍٔ ٨ی َّ
اٟش ََل ٔس ٔ١
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ًَُ ٢حٔ َب َربُّ َ٨ا ًَزَّ َو َج َِّ َٗ ٩ِ ٣ٔ ١وُ ٕ ٦ی َ٘ازُ َ
ومیس نب اامسلیع ،امحد انب ہملس ،دمحم نب زاید ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی
رفامےتوہےئانسہکاہمترارباسوقؾےسوخشوہاوجزریجنفںںیمدنبےھوہےئتنجیکرطػےچنیھکاجےتںیہ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحدانبہملس،دمحمنبزاید،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دیقیوکوبضمطابدناھاجےئایںیہن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 905

راوی ً :بساہلل ب٤ً ٩زو ب ٩ابی ححاد ،ابو٤ٌ٣زً ،بساٟوارث٣ ،ح٤س ب ٩اسح ،ٙیٌ٘وب بً٘ ٩بہ٣ ،ش ٥٠بً ٩بساہلل،

حرضت ج٨سب بٜ٣ ٩یث

وب بِ ًُٔ ٩ت ِ َب ٍَ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟححَّا ٔد أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙی ٌِ ُ٘ َ

ٔیث َٗا ََ ٢ب ٌَ َث َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ًَ ٥َ ٠ب َس اہللٔ بِ ََُ ٩أٟبٕ َّ
ًَ ِِ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ُِ ٩ج ُِ ٨س ٔب بِ ٕٔ ٜ٣َ ٩
اِ ٠ٟیثٔ َّي
َُخ ِج َ٨ا َحًَّي إٔذَا ُ٨َّ ٛا بٔا ِلَٜسٔی ٔس َٟٔ٘ی َ٨ا
ِٔی َ ٔ
رسیَّ ٍٕ َو ُُ ٨ِ ٛت ٓ ٔیض ٔ َِ ٥وأَ ََ ٣زص ُِ ٥أَ َِ ٪ی ُظ ُّ٨وا ا َِ َِ ٟار َة ًَل َی بَىٔي ا ِ٠َ ٤ُ ٟوِّ ٔح بٔا ِل َٜسٔی ٔس ٓ َ َ

َ
ئ َّ
َخ ِج ُت إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ا َِ ٟحار َٔث بِ َ ٩ا ِٟب َ ِر َػا ٔ
اِ ٠ٟیثٔ َّي َٓأ َخ ِذَ٧ا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ٔجئ ُِت أُرٔی ُس ِاْل ٔ ِس ََل ََ ٦وإٔ٤َ َّ ٧ا َ َ

َ َٓظَ َس ِزَ٧ا ُظ ؤثَاّٗا
َو َس َّ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٥َ ٠ا إ ٔ َِ ٪تِ ٣ُ ٩ِ ُٜش٤ّ ٔ ٠ا َ ٥َِ ٟی ُ َّ
َ َن ِش َت ِوث ٔ َُ ٨ِ ٣ٔ ٙ
رض َک رٔبَاك ُ َ٨ا یَ ِو ّ٣ا َوَِ ٟی ََ ٍّ ٠وإ ٔ َِ ٪تَُ ٩ِ ُٜي ِ َر ذََ ٔ ٟ

دبعاہللنبرمعفنبایباجحج،اوبرمعم،دبعاولارث،دمحمنبااحسؼ،وقعیبنب ہبقع،ملسم نب دبعاہلل،رضحتدنجبنبثیکمےس
رفاتیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےندبعاہللنباغبلیثیلوکاکیدہتساکرسدارانبرکاجیھبںیمیھباسدہتسںیم
اشلماھت۔اںوہںےنامتؾاسویھتںوکدکدیںیمینبولمحرپیئکارطاػےسہلمحرکےناکمکحدای۔سپمہ ولگےلکنافردکدیےچنہپمہ
وک احرث نب رباصء یثیل الم۔ مہ ےن اس وک ڑکپ ایل فہ وبال ںیم وت االسؾ وبقؽ رکےن یک رغض ےس آای اھت افر ریما ارادہ انجب روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک اپس اجےن اک اھت۔ مہ ےن اہک ارگ وت املسمؿ ےہ وت اکیدؿ افر اکی رات کت دنبےھ رےنہ ںیم ریتا وکیئ
اصقنؿںیہنےہافرارگوتاملسمؿںیہنےہوتمہوک وکوبضمیطےسابدنںیھےگرھپمہےناسوکوبضمطابدناھ۔
رافی  :دبعاہلل نب رمعف نب ایب اجحج ،اوبرمعم ،دبعاولارث ،دمحم نب اقحس ،وقعیب نب ہبقع ،ملسم نب دبعاہلل ،رضحت دنجب نب
ثیکم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دیقیوکوبضمطابدناھاجےئایںیہن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 906

راوی ً :یسي ب ٩ح٤ازٗ ،تیبہٟ ،یث اب ٩سٌس ،سٌیس ب ٩ابی سٌیس ،حرضت ابوہزیزہ

ْص ُّی َو ُٗت َ ِی َب ٍُ َٗا َُٗ ٢ت َ ِی َب ٍُ َح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا
َح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ ا ِٔ ِ ٔ٤ٟ
ص َُزیِ َز َة َی ُ٘و َُ ٢ب ٌَ َث َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ِی َّل ٗ ٔ َب َِ َ ٧ ١ح ٕس َٓ َحائ َ ِت ب ٔ َز ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔي َحٔ٨ی َٔ ٍَ یُ َ٘ا َُٟ ٢طُ ث ُ َ٤ا َ ٍُ ٣بِ ُ٩
َ
َُ
َُخ َد إَِٔ ٟیطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢اذَا
َفبَ ُلو ُظ بٔ َشارٔیَ ٍٕ َٔ ٩ِ ٣س َوارٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ٓ َ َ
أثا َٕ ٢س ِّی ُس أصِ ٔ ١ا َِ َ ٟمَي ََ َ ٍٔ٣

اُک َوإ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت تُزٔی ُس ا ِ٤َ ٟا َ٢
ً ٔ َِ ٨س َک َیا ث ُ َ٤ا ََٗ ٍُ ٣ا َ٨ِ ٔ ً ٢سٔی َیا َُ ٣ح َُّ ٤س َخي ِ ْر إ ٔ َِ ٪ت ِ٘ ُت َِ ١ت ِ٘ ُت ِ ١ذَا َزَ ٕ ٦وإ ٔ ِ ٪تُ ِ ٥ِٔ ٌ٨تُ ًَِ ٥ِٔ ٌ٨ل َی َط ٔ ٕ

ا ٪ا ُِ َِ ٟس ث ُ ََّٗ ٥ا َُ َٟ ٢ط َ٣ا ً ٔ َِ ٨س َک یَا ث ُ َ٤ا ٍَُ ٣
ٓ ََش ُِ ١ت ٌِ َم ُٔ ٨ِ ٣ط َ٣ا ٔطئ َِت َٓت َ َر َُ ٛط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حً َّي إٔذَا ک َ َ
ُک ِٔ ٣ث ََ ١ص َذا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَكُِ٘ ٔ ٠وا
َٓأ َ ًَا َز ِٔ ٣ث ََ ١ص َذا ا ََِ َ َٟلَٓ ٔ ٦ت َ َر َُ ٛط َحًَّي ک َ َ
اَ ٪ب ٌِ َس ا َِِ ٟسٔ ٓ ََذ َ َ
رقیبٕ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ َٓاُِ َت َش َٔ ٓ ١یطٔ ث ُ ََّ ٥ز َخ َ ١ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِط َض ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّل اہللُ َوأَ ِط َض ُس أَ َّ٪
ث ُ َ٤ا ََٓ ٍَ ٣اَ ِ ٧ل ََٙ ٠إلٔ َی ِ َ ٧د ٕٔ َ ١
ٔیث َٗا ََٔ ً ٢یسي أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
ا ٚا َِ ٟحس َ
اِ ٠ٟی ُث َو َٗا َ ٢ذَا ذ ٔ ٕٓ ٦
َُ ٣ح َّّ ٤سا ًَ ِب ُس ُظ َو َر ُسوُ ُٟط َو َس َ

یسیع نب امحد ،ہبیتق ،ثیل انب دعس ،دیعس نب ایب دیعس ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےناکیرکشلدجنیکرطػاجیھبوترکشلےکولگینبہفینحںیمےساکیشوکڑکپالےئسجوکامثہمنبااثؽاہکاجاتاھتافرفہالہ
امیہماکرسداراھت۔سپ ولوگںےناسوکدجسموبنیےکاکی ںوؿےسابدنھدایآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسیکرطػرشتفی
ےل ےئگ افر وپاھچ اےامثہم ریتےاپس ایک ےہ(ینعی ریتےدؽ ںیم ایک ےہ؟ االسؾ یک رتبغ ای رفکیک تبحم؟ اس ےن اہک اے دمحم
(یلصاہللہیلعفآہلفملس)!ریمےاپسریخےہ(ینعیریمےدؽںیماالسؾیکرطػرتبغےہ)۔ارگآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
 ھجوکلتقرکںیےگوتاکیوخؿفاےلوکلتقرکںیےگ۔(ینعیلتقےکقحتسموکلتقرکںیےگ)افرارگآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
 ھجرپااسؿرکںیےگوتاکیااسؿانشسرپااسؿرکںیےگافرارگ آپیلصاہللہیلعفآہلفملسامؽاچےتہںیہوتبلطےئجیکفہلم
اجےئ اگ سج دقر اچںیہ ےگسپآپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےناس وک وھچڑ دای (ات ہک اس ےکدؽ ںیم االسؾ یک رطػ الیمؿ وہ)
بجدفرسادؿوہاوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےسرھپوپاھچہکاےامثہمریتے اپسایکےہ؟وتاسےنیھبےلہپفاالیہ
وجابدای۔آپیلصاہللہیلع فآہلفملسےناسوکرھپرےنہدای(ینعیاسوکاسےک احؽرپ وھچڑدای)اہیںکتہکرسیتا دؿوہارھپ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایامثہموکوھچڑدفسپامثہمدجسمےکاپسوجھکرفںےکدروتخںےک ڈنھجںیمایگافرلسغایکرھپ
دجسم ںیم آای افر اہک ںیم وگایہ د ات وہں ہک اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن افر وگایہ د ات وہں ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک
دنبےافرروسؽںیہ۔رھپایبؿایکریخکت۔ٰیسیعےناہکثیلیکرفاتیںیم(اجبےئذادؾےک)ذاذؾےہ۔
رافی  :یسیعنبامحد،ہبیتق،ثیلانبدعس،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دیقیوکوبضمطابدناھاجےئایںیہن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 907

راوی ٣ :ح٤س ب٤ً ٩زو ،س٤٠ہ ،اب ٩اسحً ،ٙبساہلل ب ٩برک ،یحٌي بً ٩بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩سٌس ب ٩زرارہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اٟزَّاز ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسَ ٍُ ٤ََ ٠ی ٌِىٔي ابِ َ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ
ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س ٌِسٔ بِ ٔ ٩ز َُر َار َة َٗا َُٗ ٢س َٔ ٦بٔاْلِ ُ َس َاری ح ٔي َن ُٗس َٔ ٦ب ٔض ٔ َِ ٥و َس ِو َزةُ ب ٔ ُِ ٨ت َز ٍَِ ٌَ ٣

ْفا َئ ِٔی ُ٨َ ٣اخٔض ٔ ًَِ ٥ل َی ًَ ِو ٕ
اب َٗا ََ ٢ت ُ٘و ُ٢
ْفا َئ َٗا ََ ٢وذََ ٔ ٟ
ُرض َب ًََِ ٠یضٔ َّ٩ا ِٔ ٟح َح ُ
ٖ َو ٌَُ ٣وِّذ ٕ ابِى َِي ًَ ِ َ
ً ٔ َِ ٨س آ َٔ ِ ًَ ٢
َ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ی ِ َ
ُ
َس ِو َزةُ َواہللٔ إنٔيی ََ ٨ِ ٌٔ ٟسص ُِ ٥إٔذِ أَ َت ِی ُت َٓ٘ٔی ََ ١ص ُؤ ََل ٔ ُ
َف َج ٌِ ُت إلٔ َی بَ ِیًٔي َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ئ اْلِ َس َاری َٗ ِس أت َٔی بٔض ٔ َِ َ ٥
َُک ا َِ ٟحس َ
ٔیث َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َوص َُ٤ا
ٓ ٔیطٔ َوإٔذَا أَبُو َیز ٔ َ
یس ُس َض ِی ُ
 ١بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ِٔی َ٧اح َٔی ٍٔ ا ُِ ٟح ِح َزة ٔ َِ ٣ح ُ٤و ًَ ٍْ َی َسا ُظ إلٔ َی ًُُٔ٘٨طٔ ب ٔ َح ِب ٕ ١ث ُ َّ ٥ذ َ َ

َٗ َت ََل أَبَا َج ِض ٔ ١بِ َ ٩ص ٔظَ اَ ٕ ٦وکَاَ٧ا اَ ِ ٧ت َسبَا َُ ٟط َوَ ٥َِ ٟی ٌِزَٔٓا ُظ َو ُٗت ََٔل یَ ِو َ ٦بَ ِسرٕ

دمحمنبرمعف،ہملس،انبااحسؼ،دبعاہللنبرکب،ییحی نبدبعاہللنبدبعارلنمحنبدعس نب زرارہےسرفاتیےہ ہک بج(گنجدبر
ںیم)دیقیالےئےئگوتوسدہتنبزہعمرفعاءیکافالدےکاپسںیھتاہجںاؿےکافٹناھٹبےئاجےتےھتینعیوعػنبرفعاءافر
وعمذ نب رفعاء ےک اپس۔ ہیفاہعق رپدہ ےک ااکحامت ےک زنفؽ ےس ےلہپ اک ےہ۔ وسدہ  یتہ ںیہ ہک دخبا ںیم اؿ ےک اپس یھت ہک اکی
آےنفاالآای افروبالہیدیقیڑکپرکالےئےئگںیہسپںیم اےنپرھگںیمآیئافراسرھگ ںیمانجبروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس
وموجدےھتافراوبسیدیلیہسنبرمعفرجحہےکاکیوکہنںیماھٹیباھتافراسےکدفونںاہھتاکیریسےساسیکرگدؿےسدنبےھ
وہےئ ےھترھپابیقدحثی ایبؿیکاوبدادےن اہکہکوعػ نبرفعاء افروعمذ نبرفعاء ےناوبلہجنباشہؾ وکلتق ایک نکیلفہ اسوک
اچہپےتنہنےھتاںوہںےناسوکگنجدبرںیملتقایک۔
رافی  :دمحمنبرمعف،ہملس،انباقحس،دبعاہللنبرکب،ییحینبدبعاہللنبدبعارلنمحنبدعسنبزرارہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیقیےکاسھتڈاٹنڈٹپامرٹیپافرزفرزربدیتسرکان
ابب  :اہجداکایبؿ
دیقیےکاسھتڈاٹنڈٹپامرٹیپافرزفرزربدیتسرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 908

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤از ثابت ،حرضت ا٧ص

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠س َب أَ ِػ َحابَطُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رقیِ ٕع ٓ َٔیضا ًَ ِب ْس أَ ِس َو ُز َ ٔ ٟبىٔي ا َِ ٟححَّا ٔد َٓأ َخ َذ ُظ أَ ِػ َح ُ
َٓاَ ِ ٧ل َُ٘ ٠وا إلٔ َی بَ ِس ٕر َّٓٔذَا ص ُِ ٥ب ٔ َز َوا َیا ُ َ

َ
رقیِ ْع َٗ ِس َجائ َ ِت ٓ ٔیض ٔ ِ ٥أَبُو َج ِض ٕ١
َٓ َح ٌَُ٠وا َی ِشأَُٟوُ َ ٧ط أَیِ َ ٩أَبُو ُسٔ َِی َ
اََ ٓ ٪ی ُ٘و َُ ٢واہللٔ َ٣الٔی بٔظَ ِی ٕئ ٔ ٩ِ ٣أ ِ٣زٔظ ًَٔٔ ٥ِْ ٠و َل ٩ِٔ ٜصَ ٔذظ ٔ ُ َ
ِبُو ُظ ٓ ََی ُ٘و َُ ٢زًُونٔی َزًُونٔی أ ُ ِخب ٔ ِر َُّٔٓ ٥ِ ٛذَا َت َز ُٛو ُظ َٗا َ٢
یٌ ٍَ َوأ ُ ََّ ٣ی ٍُ بِ َُ ٩خَّٔٓ َٕٕ ٠ذَا َٗا َُ َٟ ٢ض ِ ٥ذََ ٔ ٟ
َوًُت ِ َب ٍُ َو َط ِی َب ٍُ ابِ َ٨ا َرب ٔ َ
َ ََ
یٌ ٍَ َوأ ُ ََّ ٣ی ٍُ بِ ُ٩
َواہللٔ َ٣الٔی بٔأبَٔی ُسٔ َِی َ
رقیِ ْع َٗ ِس أَٗ َِبَِ ٠ت ٓ ٔیض ٔ ِ ٥أَبُو َج ِض َٕ ١وًُت ِ َب ٍُ َو َط ِی َب ٍُ ابِ َ٨ا َرب ٔ َ
اَ ٥ِٕ ٠ًٔ ٩ِ ٣ٔ ٪و َلَ ٩ِٔ ٜص ٔذظ ٔ ُ َ
ْص َٖ َٗا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َی ٔسظ ٔ إٔ٥ِ َُّٜ٧
َخِ َٗ َٕٕ ٠س أَٗ َِبُ٠وا َوأ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ی َُؼل يی َوص َُو َی ِش َ ٍُ ٤ذََ ٔ ٟ
َ َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن َ َ

ُ
ُ
اَٗ ٪ا َ ٢أَْ َ ٧ص َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ََ ٟت ِ ٔ
رقیِ ْع َٗ ِس أَٗ َِبَِ ٠ت َ ٔ ٟت ِ ٍَ ٨َ ٤أَبَا ُسٔ َِی َ
رضبُوَ٧طُ إٔذَا َػ َس ََٗ ٥ِ ٜو َت َسًُوَ٧طُ إٔذَا ََ ٛذبََ ٥ِ ٜص ٔذظ ٔ ُ َ
َّ
ق َو َص َذا
ْص َُ ُٓ ََل َّٕ ُ ٪سا َو َو َؿ ٍَ یَ َس ُظ ًَل َی اْلِ َ ِر ٔ
ْص َُ ُٓ ََل َّٕ ُ ٪سا َو َو َؿ ٍَ یَ َس ُظ ًَل َی اْلِ َ ِر ٔ
ق َو َص َذا ََ ِ ٣
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ص َذا ََ ِ ٣

ق َٓ َ٘ا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َی ٔسظ ٔ َ٣ا َجا َو َز أَ َح ْس ُٔ ٨ِ ٣ض ِِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥و ٔؿ ٍٔ َیسٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
ْص َُ ُٓ ََل َّٕ ُ ٪سا َو َو َؿ ٍَ یَ َس ُظ ًَل َی اْلِ َ ِر ٔ
ََ ِ ٣
یب بَ ِسرٕ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣ز بٔض ٔ َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أُخ َٔذ بٔأ َ ِر ُجٔ٠ض ٔ َُِ ٓ ٥ش ٔحبُوا َٓأ ُ ُِ٘ ٟوا ِٔی َٗٔ ٔ ٠
ومیسنباامسلیع،امحداثتب ،رضحتاسنےسرفاتیےہ انجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن اےنپااحصبوک (گنجںیم
رشتکےکےئل)البایسپفہبساقمؾدبریکرطػےلکنراہتسںیماؿوکرقشیےکفہافٹنےلمنجرپےنیپاکاپیندلاوہااھتاؿےک
اسھتینباجحجاکاکییشبحالغؾاھتسپاحصہبےناسوکڑکپایلافراسےسوپےنھچےگلہکیئااوبایفسؿاہکںےہ؟اسےناہکدخبا ھجوک
اسےکابرےںیمھچکملعںیہنےہاع ہترقشیےکھچک ولگآےئںیہنجںیماوبلہج،ہبتعنبرہعیب،ہبیشنبرہعیبافراہیم نب
فلخاشلمںیہبجاسےنہییئاایوتاحصہباسوکامرےنےگلرھپفہوبال ھجوکوھچڑدفںیمیئااتوہںبجاںوہںےناسوکوھچڑدای وت
فہوبالدخبااوبایفسؿےکابرےںیمھچکملعںیہناع ہترقشیےک ولگآےئںیہنجںیماوبلہج،ہبتعنبرہعیب،ہبیشنبرہعیبافر
اہیم نب فلخ ںیہ اس فتق انجب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملسامنز زپھ رےہ ےھت افر ہی بس ھچک نس رےہ ےھت بج آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسامنزےسافرغوہےئوترفامایمسقےہاسذاتیکسجےکےضبقںیمریمیاجؿےہبجہیچسوباتلےہوتمتاسوک
امرےت وہ افر بج وھجٹ وباتل ےہ وت وھچڑ دےتی وہ۔ ہی رقشی اوبایفسؿ وک اچبےن یہ وت آےئ ںیہ (اوبایفسؿ اشؾ ےس اسامؿ اجترت
ےلرکہکماجرےہےھتبجیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکاسیکربخیلموتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساساقہلفرپہلمحےک ےئل
دمہنی ےس ےلکن رگم ایس دفراؿ رقشی وک اس یک ربخ وہیئگ افر فہ یھب اوبایفسؿ افر اقہلف یک افحتظیک رغض ےس ہکم ےس لکن رک اقمؾ
دبررپےچنہپاسومہعقرپگنجدبرشیپآیئ)رضحتاسن ےتہکںیہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایلکوکہیہگج
الفںصخشاکلتقمےنبیگافرہیہگجالفںصخشیکلتقاگہوہیگافرہیہگجالفںصخشیکاجےئفافتےنبیگآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ہی ےتہک اجےت ےھت افر زنیم رپ اہھت امرےت اجےت ےھت۔ (ینعی اہھت ےک ااشرے ےس یئا رےہ ےھت) رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک
مسق ےہاسذاتیکسجےکہضبقںیمریمیاجؿےہسجہگجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناہھترھکرکیئادایاھتہکہیالفںصخش

ےکرگےنیکہگجوہیگاسںیمذرااسیھبرفؼںیہنایرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحدایوتاؿبسوکاٹوگنںےسٹیسھگرک
دبرےکونکںیئںیم کنیھدایایگ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحداثتب،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیقیرپاالسؾےکےئلزربدیتسہنیکاجےئ
ابب  :اہجداکایبؿ
دیقیرپاالسؾےکےئلزربدیتسہنیکاجےئ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 909

راوی ٣ :ح٤س ب٤ً ٩ز بً ٩لی ،اطٌث بً ٩بساہلل٣ ،ح٤س ب ٩بظار ،اب ٩ابی ًسی ،حش ٩بً ٩لی وہب ب ٩جزیز ،حرضت اب٩
ًباض

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسم ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ِط ٌَ ُث بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َی ٌِىٔي ِّ
اٟشحٔ ِش َتان ٔ َّی ح و َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ْش ًَ ِ٩
ٔی َو َص َذا َُ ِٔ ٟو ُط ح و َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب ٍَ ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِ ٕ

ًَ ١ل َی َن ِٔ ٔش َضا إ ٔ َِ ًَ ٪
اغ ََ ٟضا َوَْ ٟس أَ ِ ٪تُ َضوِّ َز ُظ َٓ َ٤َّ ٠ا
َسٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َتُٜو ََُ ِ٘ ٣ٔ ٪ل ّتا َٓ َت ِح ٌَ ُ
َ
ُکا َظ ِٔی ِّ
یِ َٗ ٩س َت َبي َّ َن
اٟس ٔ
أ ٓ ٪یض ٔ ِ ٩ِ ٣ٔ ٥أَبِ َ٨ا ٔ
أ ُ ِجَ ٔ ٠ی ِت بَُ٨و ا٨َّ ٟـٔير ٔک َ َ
ئ اْلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٘اُٟوا ََل َ َ ٧س َُ أَبِ َ٨ائ َ َ٨ا َٓأِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١لَ إ ٔ ِ َ
اٟز ِط ُس ٔ ٩ِ ٣ا ِٟغَ ِّی َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز ا ََِ ِ٘ ٔ٤ٟل ُت َّأًٟي َلَ َیٌ ُ
ٔیع ََ ٟضا َوَْ ٟس
ُّ
دمحمنبرمعنبیلع،اثعشنبدبعاہلل،دمحمنباشبر،انبایبدعی،نسحنبیلعفبہنبرجری،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہک
(زامہناجتیلہںیمافسفزخرجیکوعروتںںیمہید ںوراھتہک)سجوعرتاکہچبزدنہہنراتہفہہیذنرامؿیتیلہکارگاساکہچبزدنہ
راہ وت فہ اس وک وہیدی انبدے یگ بج ونب ریضن ےک وہیدویں وک الج فنط ایک ایگ وت اؿ ںیم ااصنر ےک فہ ےچب یھب ےھت وج ذنر ےک وطر رپ
وہیدی انب دی ےئگ ےھت ااصنر ےنہک ےگل مہ اےنپ ڑلوکں وک ںیہن اجےن دںی ےگ بت اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ دنی ںیم وکیئ
زفرزربدیتسںیہنےہابدہاتیافرہارایہاگلاگلوہیکچےہ(ینعیارگاہمترےہیےچببوخیشاالسؾوبقؽرکںیوتاہمترےاسھت
رہےتکسںیہفرہناؿےکاسھتفیہاعمہلموہاگوجوہیدویںےکاسھتوہاگ)اوبدادےناہکمقااةاسوعرتوکےتہکںیہسجاکہچبزدنہہن
راتہوہ۔

رافی  :دمحمنبرمعنبیلع،اثعشنبدبعاہلل،دمحمنباشبر،انبایبدعی،نسحنبیلعفبہنبرجری،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیقویںوکاالسؾشیپےیکریغبلتقرکڈاانل
ابب  :اہجداکایبؿ
دیقویںوکاالسؾشیپےیکریغبلتقرکڈاانل

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 910

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،اح٤س بٔ٣ ٩ـ ،١اسبان ب ٩نْص ،سسی٣ ،ؼٌب ب ٩سٌس ،حرضت سٌس

اٟش ِّس ُّی ًَ ِِ ٣ُ ٩ؼ ٌَ ٔب
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَ ِس َب ُان بِ َُ ٩ن ِْصٕ َٗا ََ ٢ز ًَ َُّ ٥
َّ
اض إ ٔ ََّل أَ ِر َب ٌَ ٍَ َن َْفٕ َوا َِ ٣زأَ َتي ِ ٔن
بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩س ٌِ ٕس َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ک َ َ
اَ ٪ی ِو ُِ َٓ ٦تحٔ َ ٍَ ٜ٣أَ ََّ ٩َ ٣ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَ ٨َّ ٟ

ُک ا َِ ٟحس َ
ا٤َّ ٠َ َٓ ٪ا َز ًَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ا ٪بِ َٔ َّٔ ًَ ٩
رس ٕح َُّٓٔ َّ ٧ط ا ِخت ََبأ ًَ ٔ َِ ٨س ًُ ِث ََ ٤
ٔیث َٗا ََ ٢وأَ َّ٣ا ابِ ُ ٩أَبٔی َ ِ
َو َس َّ٤اص َُِ ٥وابِ ُ ٩أَبٔی َ ِ
رس ٕح ٓ ََذ َ َ
اض إلٔ َی ا ِٟب َ ِی ٌَ ٍٔ َجا َئ بٔطٔ َحًَّي أَ ِو َٗ َٔ ُط ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا ٔ َ ٧ي َّي اہللٔ بَای ٔ ٍِ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَ ٨َّ ٟ
أ ٓ ٪یَ ٥ِ ُٜر ُج ْ١
َف َٓ ٍَ َرأ ِ َس ُط َٓ َ٨وَ َز إَِٔ ٟیطٔ ثَ ََلثّا ک ُ ُّ ١ذََ ٔ ٟ
َ َیأبَِی ٓ ََبا َی ٌَ ُط َب ٌِ َس ثَ ََل ٕث ث ُ َّ ٥أَٗ َِب ًََ ١ل َی أَ ِػ َحابٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َ٣ا ک َ َ
ًَ ِب َس اہللٔ َ َ
َ أَ ََل أَ ِو َ٣أ ِ َت
َر ٔط ْ
یس َی ُ٘ ُو ٦إلٔ َی َص َذا َح ِی ُث َرآنٔی َُِ َٔٔ ٛت یَسٔی ًَ ِ ٩بَ ِی ٌَتٔطٔ ٓ ََی ِ٘ ُتُ ُ٠ط َٓ َ٘اُٟوا َ٣ا ِ َ ٧سرٔی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا ِٔی َن ِٔ ٔش َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪اٟز َِّؿا ًَ ٍٔ
إ ٔ َِ ٟی َ٨ا بٔ ٌَ ِیَ ٔ ٨
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ أَ َخا ًُ ِث ََ ٤
وُ َٟ ٪ط َخائ ٔ َ ٍُ ٨اْلِ َ ًِي ُ ٔن َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز ک َ َ
َ َٗا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َلَ َی َِ ٨بغٔی ٔ ٨َ ٔ ٟي ٕ ٓي أَ َِ ٪تَ ُٜ

َش َب ا َِ ٟد َِ ٤ز
ِبَطُ ًُ ِث َ٤ا ُ ٪ا َِ ٟح َّس إٔذِ َ ٔ
ا ٪ا َِ ٟؤٟی ُس بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب ٍَ أَ َخا ًُ ِث ََ ٤
َوک َ َ
أْ ٪ل ُ ِّ٣طٔ َو َ َ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،ادمح نب  ،لض ،اابسط نب رصن ،دسی ،بعصم نب دعس ،رضحت دعس ےس رفاتی ےہ ہک بج حتف ہکم اک دؿ آای وت
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنامتؾ ولوگںوکانم دایرگم اچررمدفں افروعروتںوکاس ےسینثتسمراھک۔رافیےناؿ ےکانؾذرک
ےیک نج ںیم انب رسح اک انؾ یھب اھتسپ انب رسح وتامثعؿ نب افعؿ ےکاپس پھچ رےہ (ہی رضحت امثعؿ ےک راضیع اھبیئ ےھت)
بجروسؽاہللیلصہیلعفملس ےنولوگںوکتعیب ےک ےئل البای وترضحتامثعؿ ےن نب رسحوکآپےکاسےنمال ڑھکاایک افروبےل
اےاہللےکیبندبعاہللےستعیبےلےئجیلآپےنرسااھٹرکاسیکرطػداھکیافرتعیبہنیکافرنیترمہبتآپےنااسییہایک
نیترمہبتااکنررکےنےکدعبآپےنتعیبیلافراےنپااحصبےسرفامایایکمتںیم وکیئیھباانتادھجمارہناھتہکبجںیمےناس
یک تعیب ےنیل ےس اہھت چنیھک ایل افر تعیب ہن یک وت اس وک لتق رک ڈااتل احصہب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس مہ ںیہن ھجمس

اپےئ ہک آپ ےک دؽ ںیم ایک ےہ ارگ آپ آھکن ےس یھب ااشرہ رک دےتی وت مہ اس وک لتق رک ڈاےتل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفامای یبن ےک ےئل آوھکنں یک ایختن اجزئ ںیہن (ینعی یبن ےئلیک ہی انمبس ںیہن ےہ ہک فہ ےکپچ ےکپچ آوھکنں ےس ااشرے انکےئ
رکے) اوبداد ےتہک ںیہ ہک انب رسح رضحت امثعؿ اکراضیع اھبیئ اھت افر فدیل نب ہبقع اؿ اک اایخیف اھبیئ اھت اس ےن رشاب یپ وت
رضحتامثعؿےناسرپدحاجریرفامیئ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ادمحنب ،لض،اابسطنبرصن،دسی،بعصمنبدعس،رضحتدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دیقویںوکاالسؾشیپےیکریغبلتقرکڈاانل

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 911

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،زیس ب ٩خباب٤ً ،زو بً ٩ث٤ا ٪بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت سٌیس ب ٩یزبوَ ٣دزومی

ا ٪بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َب ٔ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
َی ِزبُو َٕ ا ِِ ٤َ ٟدزُوم ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َج ِّسی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یَ ِو َِ َٓ ٦تحٔ َ ٍَ َّٜ ٣أَ ِر َب ٌَ ٍْ ََل أ ُ َؤ ُِّ ُ٨٣ض ِ٥
َخی َٓأ َ ِسِ ٤ََ ٠ت َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز ٥َِ ٟ
ِٔی ح ٔ ٕ َٓ ١و ََل َ َ
رحََ ٓ ٕ ٦ش َّ٤اص َُِٗ ٥ا ََ ٢و َٗ ِی ََ ٨تي ِ ٔن کَاَ َ ٧تا َ ِ٘ ٔ٤ٟٔی ٕص َٓ ُ٘تَِٔ ٠ت إ ٔ ِح َساص َُ٤ا َوأَ ِٓ ََ ٠ت ِت اْلِ ُ ِ َ
ئ َ٤َ ٛا أُح ُّٔب
أَٓ َِض ِ ٥إ ٔ ِس َ٨ا َز ُظ ٔ ٩ِ ٣ابِ ٔ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
دمحمنبالعء،زدینبابخ ب،رمعفنبامثعؿنبدبعارلنمح،رضحتدیعسنبریوبعزخمفیمےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فملسےنحتفہکمےکدؿرفاماینیتاےسیصخشںیہنجوکںیماامؿںیہند اتہنلحںیمافرہنرحؾںیماسےکدعبآپےناؿونیتں
ارفاد ےک انؾ ےئل۔ رافی اک ایبؿ ےہ ہک ا ؿ نیت ںیم سیقم نب ابضیع یک دفابدنایں یھب ںیھت (ہی وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک
اشؿںیماتسگاخہنالکؾزپاھرکیتںیھت)اؿںیمےساکیلتقیکیئگافراکیاھبگیئگافردعبںیماملسمؿوہیئگ۔اوبدادےتہکںیہہک
اسدحثییکدنسںیمانباالعلءےسایھچرطحںیہنھجمساکس۔
رافی  :دمحمنبالعء،زدینبابخب،رمعفنبامثعؿنبدبعارلنمح،رضحتدیعسنبریوبعزخمفیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دیقویںوکاالسؾشیپےیکریغبلتقرکڈاانل

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 912

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا ،َٟاب ٩طہاب ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

اب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ ََ ًَ ٍَ َّٜ ٣َ ١ا٦
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ْف َٓ َ٤َّ ٠ا َ٧زَ ًَطُ َجائ َ ُط َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢ابِ َُ ٩خ َل َٕ ٣ُ ١ت ٌَ ِّ ْٙ ٠بٔأ َ ِس َتارٔ ا ِلَ ٌِ َٜب ٍٔ َٓ َ٘ا َ ٢ا ِٗ ُت ُ٠و ُظ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز
ا ِِ َٔ ٟتحٔ َو ًَل َی َرأِ ٔسطٔ ا ُِ َ ِِ ٔ٤ٟ

اس ُُ ٤ط ًَ ِب ُس اہللٔ َوک َ َ َ
َ
َِم َٗ َت َُ ٠ط
ابِ َُ ٩خ َل ِٕ ١
ا ٪أبُو بَ ِز َز َة اْلِ ِسُّ ٔ ٠

یبنعق،امکل،انباہشب،رضحتاسننبامکلےسرفاتیےہہکحتفہکمےکاسؽروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسہکمںیمدالخوہےئ
اساحؽںیمہکآپےکرسرپوخد(ولےہیکوٹیپ)اھتبجآپےنوخدااتراوتاکیصخشآایافروبالایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس
انبلطخہبعکےک رپدہےساٹمچوہاےہ(ہیاکیاکرفاھتسجاکوخؿآپےنابمحرک دایاھت)آپےنرفامایاسوکلتقرکڈاولاوبداد
رفامےتںیہہکانبلطخاکانؾدبعاہللاھتافراوبربزہایملسےناسوکلتقایکاھت۔
رافی  :یبنعق،امکل،انباہشب،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیقیوکڑکپرکامرڈاانل
ابب  :اہجداکایبؿ
دیقیوکڑکپرکامرڈاانل

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 913

راوی ً :لی ب ٩حشينً ،بساہلل ب ٩جٌْفً ،بساہلل ب٤ً ٩زو ،زیس ب ٩ابی ا٧یشہ٤ً ،زو ب٣ ٩زہ ،ابزاہی ،٥ؿحاک بٗ ٩یص،
حرضت ابزاہی٥

ْف اَّ ٟزق ُّيی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن اَّ ٟزق ُّيی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
أُِ َ ٧ی َش ٍَ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أَ َرا َز َّ
سوّٗا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ًُ ََ ٤ار ُة بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب ٍَ
اٟـحَّا ُک بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص أَ َِ ٪ی ِش َت ٌُِ ِ ٣َ ١َ ٔ٤
أِ ٪ی أَ ِن ُٔ ٔش َ٨ا َِ ٣وث ُ َ
وٚ
س ْ
أَ َت ِش َت ٌُِ ٔ٤
وَ ٚح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َوک َ َ
َ ١ر ُج َّل َٔ ٩ِ ٣ب َ٘ایَا َٗ َت َِ ًُ ٍٔ ٠ث ََ ٤
اَ٘ َٓ ٪ا ََٟ ٢طُ َُ ِ ٣

یَ َٗا َِّ ٔ ٟ ٩ِ ٣َ ٢
َ
ار َٓ َ٘ ِس َرؿ ُ
٠ؼب ِ َی ٍٔ َٗا َ ٢اُ ٨َّ ٟ
ََ َ٣ا َرض َٔي ََ ٟ
ٔیت َ ٟ
ا َِ ٟحسٔیثٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا أَ َرا َز َٗ ِت َ ١أَب ٔ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
یلع نب نیسح ،دبعاہلل نب رفعج ،دبعاہلل نب رمعف ،زدی نب ایب اہسین ،رمعف نب رمہ ،اربامیہ ،احضک نب سیق ،رضحت اربامیہ ےس

رفاتیےہہکاحضکنبسیقےنرسمفؼوکاعلمانباناچاہوتامعرہنبہبقعےناسےساہکایکوتاےسیصخشوکاعلمانباتےہوجاقنیلت
امثع ؿ ںیم ےس ےہ؟ رسمفؼ ےناس ےس اہک ہک  ھج ےس دبعاہلل نب وعسمد ےن دحثی ایبؿ یک افر فہ مہ ںیم ہقث رتنی آدیم ےھت ہک
بجآپ ےنریتےابپہبقع نبایبطیعم ےک لتقاکارادہ ایکوتفہوبالریمےوچبں یک وکؿربخ وریرکےاگ؟آپ یلصاہلل ہیلع
فملسےنرفامایسپںیمریتےےیلاسزیچےسرایضوہںسجےکےئلریتےقحںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسرایضوہےئ۔
رافی  :یلعنبنیسح،دبعاہللنبرفعج،دبعاہللنبرمعف،زدینبایباہسین،رمعفنبرمہ،اربامیہ،احضکنبسیق،رضحتاربامیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیقیوکابدنھرکریتفںےسامرڈاانل
ابب  :اہجداکایبؿ
دیقیوکابدنھرکریتفںےسامرڈاانل

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 914

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼورً ،بساہلل ب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،بٜير ب ٩اطخ ،حرضت ًبیسب ٩یٌلی

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث ًَ ِ ٩بَُٜي ِر ٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
اْلِ َ َط ِّخ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩تٔ ٌِل َی َٗا ََُ ٢زَ ِوَ٧ا َِ ًَ ٍَ ٣ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩خأ ٔ ٟس بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َٓأت ُ َٔی بٔأ َ ِربٔ ٌَ ٍٔ أَ ًِ ََل ٕد ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٌَ ٟس ِّو َٓأ َ ََ ٣ز بٔض ٔ ُِ٘ َٓ ٥تُٔ٠وا

وب
َػب ِ ّرا َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َٗا َ٨َ َٟ ٢ا َُيِرُ َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وصِبٕ ِٔی َص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َٗا َ ٢بٔاِ ٨َّ ٟب َٔ ١ػب ِ ّرا ٓ ََب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
َ أَبَا أَ ُّی َ
اْلِ َ ِن َؼارٔ َّی َٓ َ٘ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َِ ٨هی ًَ ِِ َٗ ٩ت ٔ ١اٟؼَّ بِر ٔٓ ََو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َی ٔسظ َِٔ ٟو کَاِ َ ٧ت َز َجا َج ٍْ
اب
َ ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ََ ٩خأ ٔ ٟس بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َٓأ َ ًِ َت َ ٙأَ ِربَ ٍَ رٔ َٗ ٕ
َ٣ا َػب َ ِرتُ َضا ٓ ََب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
دیعسنبوصنمر،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،ریکبنباجش،رضحتدیبعنبیلعیےسرفاتیےہہکمہےندبعارلنمحنباخدل
نب فدیل ےک اسھت اہجد ںیم رشتک یک۔ آب ےک اسےنم اچر اطوتقر دنمش الےئ ےئگ سپ اؿ ےک ےیل اںوہں ےن مکح ایک وت فہ ڑکپ رک
لتقرکڈاےلےئگاوبداؤد ےتہک ںیہہکدیعسےکوسادفرسےولوگںےناسدحثیےک ذلیںیمانبفبہیہےکفاہطسےسویں
رفاتیایکےہہکاؿوکڑکپرکریتفںےسامرڈاالایگ۔بجہیدحثیاوباویبااصنریوکیچنہپوتاںوہںےناہکہکںیمےنروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےس انس۔آپیلصاہللہیلع فآہلفملس ےنویںڑکپرک افرابدنھرک لتقرکےنےسعنمرفامایےہسپاسذات
یکمسقسجےکہضبقںیمریمیاجؿےہارگرمیغیھبوہوتںیماسوکویںابدنھرکہنامرفں۔بجہیدحثیرضحتاخدلنبفدیلوک

یچنہپوتاںوہںےن(اینپ ءارپوطبرافکرہ)اچرالغؾآزادےیک۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،ریکبنباجش،رضحتدیبعنبیلعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیقیوکدفہیےیلریغبااسؿےکوطررپوھچڑدانی
ابب  :اہجداکایبؿ
دیقیوکدفہیےیلریغبااسؿےکوطررپوھچڑدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 915

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤از ،ثابت ،حرضت ا٧ص

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪ث َ َ٤أ٧ي َن َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ٍَ َّٜ ٣َ ١صَ َب ُلوا ًَل َی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِػ َحابٔطٔ ٔٔ ٩ِ ٣ج َبا ٔ ٢اٟت َّ ِٔٔ ٌ٨یَ ٨ِ ٔ ً ٥س َػ ََلة ٔ ا ِِ َٔ ٟحز َٔ ٔ ٟی ِ٘ ُتُ٠وص َُِٓ ٥أ َ َخ َذص َُِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٥َ ٠س٤ِّ ٠ا َٓأ َ ًِ َت َ٘ ُض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١وص َُو َّأ ٟذی ََّ ٛ
ٕ أَیِسٔ َی ُض َِ ٥ِ ُٜ٨ِ ًَ ٥وأَیِ ٔسیَ٥ِ ُٜ
آَخ ِاْل َی ٍٔ
ًَ ُِ ٨ض ِ ٥ب ٔ َب ِل ٔ ٍَ َّٜ ٣َ ٩إلٔ َی ٔ ٔ
ومیسنباامسلیع،امحد ،اثتب،رضحتاسنےسرفاتیےہہک(دحہیبیےک اسؽںیم)ہکم ےکاسیتنآدیمآپ یلصاہلل ہیلعفآہل
فملس ےک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب ےک لتق ےک ارادہ ےس میعنت ےک اہپڑ ےس رجف یک امنز ےک فتق اُرتے۔ نکیل
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکزدنہالستمڑکپایلاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿ وکآزادرکدای۔اسرپاہلل
ت
اعتیلےنہیآتیانزؽرفامیئفہاہللااسیےہسجےنفادیہکمںیماؿاکاہھتمتےسافر مھاارااہھتاؿےسرفےکراھک۔آرخکت
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اثتب،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دیقیوکدفہیےیلریغبااسؿےکوطررپوھچڑدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 916

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌي بٓ ٩ارضً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی٣ ،ح٤س ب ٩جبير ب٣ ٩لٌ ،٥حرضت ٣لٌ٥

ض َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٔبِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
ُِ ٣لٌ ٕٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َْٔ ٢ل ُ َس َاری بَ ِسرٕ َِ ٟو کَا َِ ٣ُ ٪ل ٌٔ ُ ٥بِ ًَُ ٩س ٓ ٕ
ئ
ٔی َح ًّیا ث ُ َّ ٥ک َ َّ٤َ ٠ىٔي ِٔی َص ُؤَلَ ٔ
اِ ٨َّ ٟتى َي َْلَك ِ َُ ِ٘ ٠ت ُض َِٟ ٥طُ

دمحمنبییحینبافرس،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دمحمنبریبج نبمعطم ،رضحتمعطمےس رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےندبرےکدیقویںےکقلعتمرفامایہکارگآجمعطمنبدعیزدنہوہاتافراؿاناپکدیقویںیک ھجےسافسرشرکاتوتںیماس
یکاخرطاؿوکوھچڑد ات۔
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دمحمنبریبجنبمعطم،رضحتمعطم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیقیےسامؽےلرکاسوکوھچڑدےنیاکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ
دیقیےسامؽےلرکاسوکوھچڑدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 917

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١ابو٧وحً ،رک٣ہ ب٤ً ٩ار ،س٤اک ،حرضت ً٤زب ٩خلاب

اک ا َِ ٟح َ٨ف ُّٔی َٗا َ٢
ٔرک َ ٍُ ٣بِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا س َْٔ ٤
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ح َِ ٨ب َٕٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ ٧و ٕح َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا ً ِ ٔ
اَ ٪ی ِو ُ ٦بَ ِس ٕر َٓأ َ َخ َذ َی ٌِىٔي أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَىٔي ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ک َ َ
ق إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َّ ٤ََ ٟشَ ٔ ٓ ٥ِ ُٜمَي أَ َخ ِذتُ ِ٩ِ ٣ٔ ٥
رسی َحًَّي یُ ِثد ٔ َِٔ ٩ی اْلِ َ ِر ٔ
أ ٨َ ٔ ٟ ٪ي ٕ ٓي أَ ِ ٪یََ ُٜ
ا َِٔ ٟٔسا َئ أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ٣َ ١ا ک َ َ
وُ َٟ ٪ط أَ ِ َ
َ
اس ٔ ٥أَبٔی ُ ٧و ٕح َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ِیع َت ِؼ ٍَُ ٨
ا َِٔ ٟٔسا ٔ
ئ ث ُ َّ ٥أَ َح َُّ َٟ ١ض ِ ٥اہللُ ا ِ٨َ َِ ٟائ ََٔٗ ٥ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َسٌِ ٔ٤ت أَ ِح ََ ٤س بِ ََ ٩ح َِ ٨ب ٕ ١ی ُِشأ ُِ ٩ِ ًَ ٢

اس َْ ٥طٔ٨ی ٍْ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز ِ َ ٕ
ا٪
رقا ْز َواٟؼَّ ٔحیحُ ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُُ ٩زِ َو َ
اس ُ٤طُ ِ
اسٔ٤طٔ ِ
بٔ ِ
اس ُ ٥أبٔی ُ ٧وح ُ َ

ادمحنبلبنح،اوبونح،رکعہمنبامعر،امسک،رضحترمعنب ءابےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنگنج
دبرےکومہعقرپدیقویںےسرفہیپہسیپےلرکوھچڑدای وتاہلل اعتیل ےنہیآتیانزؽ رفامیئیبنےکےیلہیابتانمبس ںیہنےہہک
اس ےک ہضبق ںیم دیقی وہں افر فہ ا وک وھچڑ دے اہیں کت ہک لتق ای زری ہن رک ےل۔ اس ےک دعب اہلل اعتیل ےن تمینغ وک الحؽ ایک
اوبداؤدےتہکںیہہکںیمےنانساامؾادمحنبلبنحےساوبونحاکانؾولعمؾایکایگ وتاںوہںےنرفامایہکمتاؿاکانؾولعمؾرکےکایکرکف

ےگاؿاکانؾریغانمبساسےہ۔اوبداؤدےناہکاؿاکانؾرقادےہ(ینعیڑچیچی)افرحیحصدبعارلنمحنبزغفاؿےہ
رافی  :ادمحنبلبنح،اوبونح،رکعہمنبامعر،امسک،رضحترمعنب ءاب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دیقیےسامؽےلرکاسوکوھچڑدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 918

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب٣ ٩بارک ،سٔیا ٪ب ٩حبیب ،ابی ً٨بص ،ابوطٌثاء ،حرضت ابً ٩باض

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ا ِِ ٌَ ٟیش ُّٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ٩حبٔیبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٨ِ ٌَ ٟب ٔص ًَ ِ ٩أَبٔی
َّ
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ج ٌَ ََٔ ٓ ١سا َئ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٍٔ یَ ِو َ ٦بَ ِس ٕر أَ ِربَ ٍَ ٔ٣ائ َ ٍٕ
اٟظ ٌِ َثا ٔ
ئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ع
دبعارلنمح نبابمرک ،ایفسؿنب بیبح،ایب بتس،اوباثعشء،رضحتانبابعس ےس رفاتیےہ ہکروسؽاہلل یلص اہللہیلع فآہل

فملسےندبرےکدؿالہاجتیلہ(اکرففرشمک)اکدفہییفسکاچروسدرمہرقمررفامےتےھت۔
ع
رافی  :دبعارلنمحنبابمرک،ایفسؿنببیبح،ایب بتس،اوباثعشء،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دیقیےسامؽےلرکاسوکوھچڑدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 919

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س٣ ،ح٤س ب ٩س٤٠ہ ب ٩اسح ،ٙیحٌي بً ٩بازً ،باز بً ٩بساہلل ب ٩زبير ،حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙیَ ِحٌَي بِ ًَٔ ٩بَّاز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَبَّاز ٔ
اؾ ب ٔ َ٤ا ٕ٢
رساص َُِ ٥ب ٌَ َث ِت َزیِ َُ ٨ب ِٔی ٓ َٔسا ٔ
ِٔ ٍَ َّٜ ٣َ ١ی ٓ َٔسا ٔ
ئ أَبٔی ا ِٔ ٌَ ٟ
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت َ٤َّ ٟا َب ٌَ َث أَصِ ُ
ئ أَ ِ َ
اؾ َٗاَِ ٟت َٓ َ٤َّ ٠ا َرآصَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َب ٌَ َث ِت ٓ ٔیطٔ بٔ٘ ٔ ََل َزة ٕ ََ ٟضا کَاِ َ ٧ت ً ٔ َِ ٨س َخسٔی َح ٍَ أَ ِز َخ َِ ٠ت َضا ب ٔ َضا ًَل َی أَبٔی ا ِٔ ٌَ ٟ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠ر َََّ ٟ ٚضا رٔ َّٗ ٍّ َطس َ
ٔیس ّة َو َٗا َ ٢إ ٔ َِ ٪رأَیِت ُِ ٥أَ ِ ٪تُ ِلُ٘ ٔ ٠وا ََ ٟضا أَسٔي َر َصا َو َتزُ ُّزوا ًََِ ٠ی َضا َّأ ٟذی ََ ٟضا َٓ َ٘اُٟوا َن ٌَ َِ ٥وک َ َ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َخ َذ ًََِ ٠یطٔ أَ ِو َو ًَ َس ُظ أَ ِ ٪یُ َدل َيی َسبٔی ََ ١زیِ ََ ٨ب إَِٔ ٟیطٔ َو َب ٌَ َث َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠زیِ َس بِ َ٩
َحارٔثَ ٍَ َو َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٘ا َُٛ ٢وَ٧ا ب ٔ َب ِل َٔ ٩یأ ِ َجخَ َحًَّي َت ُ٤زَّ بٔ٤َ ُٜا َزیِ َُ ٨ب َٓ َت ِؼ َح َباصَا َحًَّي َتأِت َٔیا ب ٔ َضا

دبعاہللنبدمحم،دمحمنبہملسنبااحسؼ،ییحینبابعد،ابعدنبدبعاہللنبزج ،،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکبجالہہکمےناےنپ
دیقویںےکدفےیےجیھبوت(آپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاصزبحادی)رضحتزبنیےناےنپوشرہاوبااعلصےکدفہیںیمامؽاجیھب
سجںیماؿاکاکیاہریھباھتوجا وکاینپفادلہرضحتدخہجییکرطػےسالم۔رضحتاعہشئرفامیتںیہبجآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنہیاہرداھکیوتآپیلص اہللہیلعفآہلفملسرپدشدیرتقاطریوہیئگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناحصہبےسرفامایارگ
انمبسوھجمسوتزبنییکددلارییکاخرطاسےکدیقیوکوھچڑدفافروجامؽااکسےہفہایسوکولاٹدف۔احصہبرکاؾےناسےساافتؼ
ایک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوبااعلص وک وھچڑےت فتق دہعایل ہک فہ زبنی وک اؿ ےک اپس آےن ےس ںیہن رفںیک ےگ۔
(ویکہکناسفتقکترضحتزبنیہکمںیمںیھتافراؿےکوشرہاوبااعلصاامیؿںیہنالےئےھت)افررھپآپیلصاہللہیلعفآہل
ت
فملس ےن زدی نب احرہث افر اکی ااصنری صخش وک زبنی وک الےن ےک ےیل ہکم رفاہن رفامای افر اؿ ےس رفامای بج کت زبنی مھاارے
اپسہنچنہپاجںیئمتنطبایججںیمرہھٹےرانہافربجفہاجںیئوتاؿےکاسھترانہافراؿوکےلرکاہیںآان۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،دمحمنبہملسنباقحس،ییحینبابعد،ابعدنبدبعاہللنبزج ،،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دیقیےسامؽےلرکاسوکوھچڑدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 920

راوی  :اح٤س ب٣ ٩زی ،٥سٌیس ب ٩حٟ ،٥ٜیث ً٘ی ،١اب ٩طہاب ،رعوہ ب ٩زبير ،حرضت ٣زوا ٪اور حرضت ٣شور بُ٣ ٩خ٣ہ

ٔیس بِ َ ٩ا َِ ٟح ََٗ ٥ٔ ٜا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اب
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی َ٣زِ َی ََ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِِّم َی ٌِىٔي َسٌ َ
ُخ َ ٍَ ٣أَ ِخب َ َرا ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ح ٔي َن
رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔأَ َِّ ٣َ ٪ز َو َ
اَ ٪وا ِِ ٔ٤ٟش َو َر بِ ََ ِ ٣َ ٩
َٗا ََ ٢وذ َ َ
َُک ُ ِ
َجائ َ ُط َو ِٓ ُس صَ َواز َِٔ ٣ُ ٪شٔ٤ٔ٠ي َن ٓ ََشأَُٟو ُظ أَ َِ ٪یزُ َّز إَِٔ ٟیض ٔ ِ ٥أَ َِ ٣وا َُ ٟض َِ٘ َٓ ٥ا َُ َٟ ٢ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠عٔی ََ ٩ِ ٣ت َز ِو َ٪

اروا إ ٔ َّ٣ا َّ
اٟش ِي َي َوإ ٔ َّ٣ا ا ِ٤َ ٟا ََ٘ َٓ ٢اُٟوا ِ َ ٧د َتا ُر َسب ِ َی َ٨ا َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َوأَ َح ُّب ا َِ ٟحسٔیثٔ إلٔ َ َّی أَ ِػ َس ُٗ ُط َٓا ِخ َت ُ
ئ َجاؤُا َتائ ٔبٔي َن َوإنٔيی َٗ ِس َرأَیِ ُت أَ ِ ٪أَ ُر َّز إَِٔ ٟیض ٔ َِ ٥سب ِ َی ُض ِ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥أَ َح َّب
َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَثِى َي ًَل َی اہللٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس َّٓ ٔ َّ ٪إ ٔ ِخ َوا ٥ِ َُٜ٧صَ ُؤ ََل ٔ
وًَ ٪ل َی َح ِّوطٔ َحًَّي نُ ٌِ ٔل َی ُط إٔیَّا ُظ ٔ ٩ِ ٣أَ َّو ٔ٣َ ٢ا ُیٔٔی ُئ اہللُ ًَ َِ ٠ی َ٨ا
ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ ِ ٪یُ َلی َِّب ذََ ٔ ٟ
َ ََِٓ ٠یٔ ٌَِ َِ ١و َ ٩ِ ٣أَ َح َّب ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ ِ ٪یََ ُٜ
َ َُ ٟض َِ ٥یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَّٔ٧ا ََل ِ َ ٧سرٔی َ٩ِ ٣
اض َٗ ِس كَ َّیب ِ َ٨ا ذََ ٔ ٟ
ََِٓ ٠یٔ ٌَِ َِ٘ َٓ ١ا َ ٢اُ ٨َّ ٟ
رعَٓا ُؤص َُِٓ ٥أ َ ِخبَرُوص ُِ ٥أَُ َّ ٧ض ِِ َٗ ٥س
رعَٓا ُؤ ُ ٥ِ ٛأَ َِ ٣ز ََُ ٥ِ ٛ
أَذ ٔ ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٪یأِذ َِِ ٓ ٪
َف َج ٍَ اُ ٨َّ ٟ
اض َوک َ َُّ ٤َ ٠ض َُِ ٥
َار ٔج ٌُوا َحًَّي َی ِز َٓ ٍَ إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َُ

كَ َّیبُوا َوأَذُٔ ٧وا
ادمح نب رممی ،دیعس نب مکح ،ثیل ،لیق ،انب اہشب ،رعفہ نب زج  ،،رضحت رمفاؿ افر رضحت وسمر نب رخمہم ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبطخ ایبؿ رفامای سج فتق ہک ہلیبق وہازؿ ےک ولگ املسمؿ وہ رک آےئ افر اںوہں ےن
آرضحنت یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےس اےنپ دیقی افر اوماؽفاسپ رکےن یک دروخاتس یک۔ وت آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اؿ
ےس رفامایریمےاپساہمتریدفونںزیچںیوموجدںیہنکیلریمےزندکیفیہابتزایدہ دنسپےہوجزایدہینبمربتقیقحےہمتایوت
اےنپ دیقویں وک فاسپ ےل ول اےنپ امولں وک۔ وت فہ وب ےل مہ اےنپ دیقی فاسپ ےتیل ںیہ۔ سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ
ت
دےنیےکےئلڑھکےوہےئافراہللیکدمحفانثےکدعبرفامایولوگ!ہیاہمترےاھبیئںیہوجرفکفرشکےساتبئوہرک مھاارےاپس
آےئ ںیہ۔ ںیم ےن وت ہی انمبس اجان ہک اؿ ےک دیقی اؿ وک ولاٹ دفں سپ مت ںیم ےس وج صخش وخش دیل ےس اچےہ فہ یئادے افر وج
صخشہیاچےہ ہکاس اک ہصحاسوک الزیموطر رپانلمیہ اچےئہوت بجیھباہللاعتیلںیمہ امؽتمینغاطع رفامےئ اگ مہاساک دبہلاس
ںیمےسددیںیےگ۔ولوگںےناہکمہاسرپبوخیشرایضںیہ۔نکیلروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےسرفامایںیمہںیہن
ولعمؾ ہک مت ںیم ےس سک ےن راض دنمی اظرہ یک افر سک ےن ںیہن ذہلا اب مت اجؤ افر اےنپ اس اعمہلم وک اےنپ اےنپ رسدارفں ےک
اسےنمشیپرکف۔سپبسولگےلچےئگافراںوہںےناےنپاےنپرسدارفںےسابتیکرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکربخدی
ہکفہیھببوخیشدیقویںیکراہیئرپراضدنمںیہ۔
رافی  :ادمحنبرممی،دیعسنبمکح،ثیل،لیق،انباہشب،رعفہنبزج ،،رضحترمفاؿافررضحتوسمرنبرخمہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دیقیےسامؽےلرکاسوکوھچڑدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 921

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤از٣ ،ح٤س ب ٩اسح٤ً ،ٙزو ب ٩طٌیب

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙزٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَب ٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ ِٔی َص ٔذظ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

َ بٔظَ ِی ٕئ َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِِ ٟٔی ٔئ
ا ِٟٔ٘ؼَّ ٍٔ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ر ُّزوا ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥ن َٔشائ َ ُض َِ ٥وأَبِ َ٨ائ َ ُض َِ ٣َ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥ش َ
َفائ َٔف ٔ ٩ِ ٣أَ َّو َٔ ٢ط ِی ٕئ ُیٔٔیئُ ُط اہللُ ًَ َِ ٠ی َ٨ا ث ُ ََّ ٥زَ٧ا َی ٌِىٔي أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠بٌٔير َٕٓأ َ َخ َذ
َّٓ ٔ َُّ َٟ ٪ط بٔطٔ ًَ َِ ٠ی َ٨ا س َّٔت َ َ

اض إُٔ َّ ٧ط َِ ٟی َص لٔی َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِِ ٟٔی ٔئ َط ِی ْئ َو ََل َص َذا َو َر َٓ ٍَ أ ُ ِػبُ ٌَ ِیطٔ إ ٔ ََّل ا ِٟد َُُ ٤ص َوا ِٟد ُُُ ٤ص
َوبَ َز ّة َٔ ٩ِ ٣س َ٨ا ٔ٣طٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢یا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ

َِ ٣ز ُزو ْز ًََِ ٠یَٓ ٥ِ ُٜأ َ ُّزوا ا ِٟد ٔ َی َان َوا ِِ ٔ٤ٟد َی َم َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُج ِْٔ ١ی یَ ٔسظ ٔ َُّ ٛب ٍْ َٔ ٩ِ ٣ط ٌِز ٕ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َخ ِذ ُت َص ٔذظ ٔ ْٔل ُ ِػٔ٠حَ ب ٔ َضا بَزِ َذ ًَ ٍّ لٔی َٓ َ٘ا َ٢
ََ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َّ٣ا إٔذِ بَ َِ َِ ٠ت َ٣ا أَ َری ٓ َََل أَ َر َب لٔی
ا ٪لٔی َوَ ٔ ٟبىٔي ًَ ِب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َٓ ُض َو َ ٟ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ٣ا َ٣ا ک َ َ
ٓ َٔیضا َوَ َ ٧ب َذ َصا
ومیس نباامسلیع،امحد،دمحمنبااحسؼ،رمعفنببیعشےکداداےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاؿیک
وعرںیت افر اؿ ےک ےچب اؿ وک ولاٹدف افر وجصخش اؿ ںیم ےس یسک وک رانھک اچےہ (ینعی اےنپ قح ےسدربتسدار ہن وہ) وت مہ اس اکدبہل
دںی ےگ۔ افر فہ ہی ےہ ہک مہ اس ےک دبہل ںیم ھچ افٹن دںی ےگاس امؽ ںیم ےس وج ںیمہ اہلل اعتیلانعتی رفاماگیئ۔ رھپ روسؽ اہلل
یلصاہلل ہیلعفآہل فملس اکی افٹن ےکاپسےئگ افراس ےک وکاہؿ ںیم ےسابؽ ےل رکرفامایولوگاس فیے ںیمےس ریمےےیلھچک
ںیہن ےہ افر ہن ہی افر اویلگنں ےس رفامای رگم سمخ۔ افر فہ سمخ یھب اہمترے یہ رطػ ولاٹ دای اجات ےہ ذہلا داھہگ افر وسیئ وک یھب ادا
رکف۔ہینسرکاکیصخشڑھکاوہاسجےکاہوھتںںیمابولںاکاکیاھچگاھتاسےناہکںیمےناسوکاپالؿےکےچینیکیلمکدرتس
رکےنےکےیلایلاھت۔ رھپآپیلصاہللہیلع فآہلفملسےن رفامایوجزیچریمےےیلافرینب دبعابلطملےکفاےطس ےہفہ ریتے ےیل
ےہوتاسصخشےناہکبجاساکیریساکانگہاسدحکتاچنہپوہاےہوترھپےھجماسیکرضفرتںیہنافرہیہہکرکاسےنفہریس
 کنیھدی۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،دمحمنباقحس،رمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجاحمکدنمشرپاغبلوہاجےئوتدیماؿگنجںیمرہھٹے
ابب  :اہجداکایبؿ
بجاحمکدنمشرپاغبلوہاجےئوتدیماؿگنجںیمرہھٹے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 922

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىيٌ٣ ،اذ بٌ٣ ٩اذ ،ہارو ٪بً ٩بساہلل روح ،سٌیسٗ ،تازہ ،ا٧ص ،حرضت ابوك٠حہ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َر ِو ْح َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ح و َح َّسث َ َ٨ا َص ُ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َََُ ٠ب ًَل َی َٗ ِو ٕ ٦أَ َٗ َا ٦بٔا ِِ ٌَ ٟز َػ ٍٔ
َسٌ ْ
ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح ٍَ َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َی ِل ٌَ ُِٔ ٩ی َص َذا
ی ٥بٔ ٌَ ِز َػتٔض ٔ ِ ٥ثَ ََلثّا َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز ک َ َ
اَ ٤ٟثىَّي إٔذَا َََُ ٠ب َٗ ِو ّ٣ا أَ َح َّب أَ ِ ٪یُ٘ ٔ َ
ثَ ََلثّا َٗا َ ٢ابِ ُُ ٩

ُخ ِد َص َذا ا ِٟحس َ َّ َ
َخة ٕ َٗا َ٢
ا َِ ٟحسٔیثٔ ْٔلَُ َّ ٧ط َِ ٟی َص َٔٗ ٩ِ ٣س ٔٔیَ ٥حسٔیثٔ َسٌٔی ٕس ْٔلَُ َّ ٧ط َت َِي َّ َر َس ََ ٍَ ٨خ ِٕ ٤ص َوأَ ِر َبٌٔي َن َو ٥َِ ٟیُ ِ ٔ
َ
ٔیث إَٔل بٔأ َ َ
أَبُو َزا ُوز ُی َ٘ا ُ ٢إ ٔ ََّ ٪ؤٛی ٌّا َح َُ ٨ِ ًَ ١َ ٤ط ِٔی َت َِيُّرٔظ ٔ
دمحمنبینثم،اعمذنباعمذ،اہرفؿنبدبعاہللرفح ،دیعس،اتقدہ،اسن،رضحتاوبہحلطےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس بج یسکوقؾرپاغبل آےتوتدیماؿگنج ںیم نیتراترہھٹےت۔افرانب ینثم یک رفاتی ںیم ےہہکآپ یلصاہللہیلعفآہل
فملسفاہںنیتراترہھٹاندنسپرفامےت۔۔اوبداؤدرفامےتںیہہکییحینبدیعساسدحثیںیمنعطرکےتےھتویکہکنہیدیعسیکیلہپ
دحوثیں ںیم ےس ںیہن ےہ ویکہکن اسؽ یک رمع ںیم اؿ ےک احہظف ںیم ریغت دیپا وہ ایگ اھت افر ہی دحثی یھب اؿ یک آرخ رمع ےس قلعت
ر یتھےہ۔۔اوبداؤدےتہکںیہہکوہشمرہیےہہکفعیکےندیعسےساؿےکزامہنریغتیہںیمدحثیاحلصیکےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباعمذ،اہرفؿنبدبعاہللرفح،دیعس،اتقدہ،اسن،رضحتاوبہحلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیقویںںیمدجایئرکےناکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ
دیقویںںیمدجایئرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 923

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،اسح ٙب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟشَل ٦ب ٩رحب ،یزیس بً ٩بساٟزح ،٩٤ح ،٥ٜحرضت ٣ی٤و ٪ب ٩ابی
طٌیب

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس َّ
یس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
رح ٕب ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
اٟش ََل ٔ ٦بِ ُِ َ ٩
َ
ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜی ُ٤و ٔ ٪بِ ٔ ٩أَبٔی َطبٔیبٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی أَُ َّ ٧ط َ َّ
َف َ ٚبَي ِ َن َجارٔ َی ٍٕ َو َو َٔ ٟس َصا َٓ ََ ٨ضا ُظ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ

َحةُ
و ٥َِ ٟ ٪یُ ِسرٔ ِک ًًَّ ٔ ٠یا ُٗت ٔ َ ١بٔا َِ ٟح َ٤ا ٔج َٔ ٥وا َِ ٟح َ٤ا ٔج َُ ٥س َ ٍُ ٨ثَ ََل ٕث َوث َ َ٤أ٧ي َن َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َوا َِّ َ ٟ
َو َر َّز ا ِٟب َ ِی ٍَ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو َِ ٣ی ُْ ٤
َس َ ٍُ ٨ثَ ََل ٕث َو ٔس ِّتي َن َو ُٗتٔ َ ١ابِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َس َ ٍَ ٨ثَ ََل ٕث َو َس ِبٌٔي َن

امثعؿ نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب وصنمر ،دبعاالسلؾ نب رحب ،سیدی نب دبعارلنمح ،مکح ،رضحت ومیمؿ نب ایب بیعش ےس رفاتی ےہ
ہکرضحت یلعریضاہللاعتیلہنع ےناکیابدنی افراس ےکےچب ںیمرفتقییک۔(ینعی اؿدفونںوکاگلاگلوصخشں ےکاہھت چیب
ڈاال) سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس عنم رفامای افر عیب وک رد رفام دای۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ومیمؿ ےن یلع ریض اہلل

اعتیلہنعاکزامہنںیہناپایویکہکنفہگنجامجمجںیم 21ھںیملتقوہااھت۔اوبداؤدےناہکہکفاہعقزحہ 31ھںیمشیپآایافرانبزج ،
یکاہشدت31ھںیموہیئ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اقحسنبوصنمر،دبعاالسلؾنبرحب،سیدینبدبعارلنمح،مکح،رضحتومیمؿنبایببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگدیقیوجاؿوہںوتاؿںیمرفتقیرکاندرتسےہ
ابب  :اہجداکایبؿ
ارگدیقیوجاؿوہںوتاؿںیمرفتقیرکاندرتسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 924

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،ہاط ٥بٗ ٩اسً ،٥رک٣ہ ،ایاض ب ٩س٤٠ہ ،حرضت س٤٠ہ

اض بِ َُ ٩سَٗ ٍَ ٤ََ ٠ا َ٢
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َصا ٔط ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ً ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
ٔرک ََٗ ٍُ ٣ا ََ ٢ح َّسثَىٔي إٔیَ ُ
َخ ِج َ٨ا َ ٍَ ٣أَبٔی بَ ِرکٕ َوأَ ََّ ٣ز ُظ ًَ َِ ٠ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ َٓ ٥َ ٠زَ ِوَ٧ا َٓزَ َار َة َٓظَ َ٨َّ ٨ا ا َِ َِ ٟار َة ث ُ ََّ٧ ٥وَ ِز ُت
َح َّسثَىٔي أَبٔی َٗا ََ َ ٢
َف َِ ٣ی ُت بٔ َش ِض ََٕ ٓ ٥و َٗ ٍَ بَ ِی َُ ٨ض َِ ٥وبَي ِ َن ا َِ ٟح َب َٔ٘ َٓ ١ا ُ٣وا َٓحٔئ ُِت بٔض ٔ ِ ٥إلٔ َی أَبٔی بَ ِرکٕ ٓ ٔیض ٔ ِ٥
إلٔ َی ًُ ٩ِ ٣ٔ ٕٙ ُ٨ا٨َّ ٟا ٔ
ض ٓ ٔیطٔ اٟذُّ ِّریَّ ٍُ َواَ ٨ِّ ٟشا ُئ َ َ
ا َِ ٣زأَ ْة َٔٓ ٩ِ ٣زَ َار َة َو ًََِ ٠ی َضا ٗ ٔ ِظ ٍْ َ ٩ِ ٣أَ َزَ ٌَ ٣َ ٕ ٦ضا ب ٔ ِْ ٨ت ََ ٟضا ٔ ٩ِ ٣أَ ِح َش ٔ ٩ا َِ ٌَ ٟز ٔب َٓ َ٠َ َّٔ ٨ىٔي أَبُو بَ ِرکٕ ابِ ََ ٨ت َضا َٓ َ٘ ٔس ُِ ٣ت ا ِ٤َ ٟسٔی ٍََ ٨

َٓ ََ ٔ ٘٠یىٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢لٔی َیا َسَ ٍُ ٤ََ ٠ص ِب لٔی ا ِ٤َ ٟزِأَ َة َٓ ُُِ٘ ٠ت َواہللٔ َِ َ٘ ٟس أَ ًِ َحب َ ِتىٔي َو َ٣ا َٛظَ ٔ ُِت ََ ٟضا ث َ ِو ّبا
وک
اٟشو َٔ٘ َٓ ٚا ََ ٢یا َسَ ٍُ ٤ََ ٠ص ِب لٔی ا ِ٤َ ٟزِأَ َة ِهَّلِل أَب ُ َ
ٓ ََش ََ ٜت َحًَّي إٔذَا ک َ َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِٔ َِ ٟس ََ ٔ ٟ٘یىٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی ُّ

َّ
َِ ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ
رسی ََٓٔا َزاص ُِ ٥بٔتَٔ ٠
َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َواہللٔ َ٣ا َٛظَ ٔ ُِت ََ ٟضا ثَ ِوبّا َوه ٔ َی َ ٟ
ََ ٓ ََب ٌَ َث ب ٔ َضا إلٔ َی أَصِ َٔ ٍَ ٜ٣َ ١ؤِی أَیِسٔیض ٔ ِ ٥أَ ِ َ

اہرفؿنبدبعاہلل،اہمشنباقمس،رکعہم،اایسنبہملس،رضحتہملسےسرفاتیےہہکمہاوبرکبےکاسھتاہجدیکرغضےسےلکن
افرروسؽاہللیلص اہللہیلعفملسےناؿوکامہرااریمانبایاھت۔سپمہےنہلیبقزفارہےساہجدایکوتمہےناؿرپاچرفںرطػےسہلمح
ایک افر اؿ وکولاٹ۔ رھپ ںیم ےن دنچولوگں وکداھکی نج ںیم ےچب افر وعرںیت یھب ںیھت۔ ںیم ےن اےکن اکی ریت امرافہ ریت اےکن افر اہپڑ
ت
مت
ےک چیب ںیم رگا۔ سپ فہ ڑھکے وہ ےئگ افر ںیم اؿ وک ڑکپ رک رضحت اوبرکب ےک اپس الای۔ ا ن ہلیبق زفارہ یک اکی وعرت یھت وج
اھکؽ اک رتہبنی سابس ےنہپ وہےئ یھت افر اےکس اسھت اکی ڑلیک یھت وج رعب یک نیسح رتنی ڑلویکں ںیم امشر یک اجیتکس یھت۔ سپ
اوبرکب ےن فہ ڑلیک  ھج وک اطع رفام دی۔ اےکس دعب ںیم دمہنی آایگ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ھج ےس ےلم افر رفامای اے ہملس! فہ

ڑلیک  ھج وک ددیے ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! دخبا فہ ڑلیک ےھجم ےب دح دنسپ ےہ افر ںیم ےن ایھب کت اس اک ڑپکا ںیہنوھکال ےہ
(ینعی اس ےس تبحص ںیہن یک ےہ) اس فتق آپ اخومش وہ ےئگ۔ اےلگ دؿ آپ ےھجم ابزار ںیم رھپ ےلم افر رفامای اے ہملس! ےھجت
اےنپابپیکمسقفہڑلیکضحمراضےئایہلیکاخرط ھجوکہبہرکدے۔ںیمےنرعضایکایروسؽاہلل!ےھجمفہڑلیکتہبدنسپےہافر
ایھب کت ںیم ےن ااکس ڑپکا یھب ںیہن وھکال ےہ افر فہ آپ ےک فاےطس ےہ۔ اےکس دعب آپ ےن اس ڑلیک وک ہکم اجیھب افر اےکس دبہل ںیم
املسمؿدیقویںوکڑھچاای۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اہمشنباقمس،رکعہم،اایسنبہملس،رضحتہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگاکرفگنجںیماملسمؿاکامؽےلاجںیئافررھپفیہاملسمؿاسامؽوکتمینغںیماحلصرکے
ابب  :اہجداکایبؿ
ارگاکرفگنجںیماملسمؿاکامؽےلاجںیئافررھپفیہاملسمؿاسامؽوکتمینغںیماحلصرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 925

راوی  :ػاٟح ب ٩سہی ،١یحٌي اب ٩ابی زائسہً ،بیساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا َػاُ ٔ ٟح بِ ُُ ٩س َض ِی َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َی ٌِىٔي ابِ َ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َََُّ ُ ٪ل ّ٣ا َٔلبِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَبَ َٙ
َف َّز ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوَ ٥َِ ٟی ِ٘ ٔش َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو َٗا ََُ ٢يِرُ ُظ
إلٔ َی ا ُِ ٌَ ٟس ِّو َٓوَ َض َز ًََِ ٠یطٔ ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
وَ َ ٪
َر َّز ُظ ًََِ ٠یطٔ َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس

اصحلنبلیہس،ییحیانبایبزادئہ،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہکااکناکیالغؾدونمشں(ینعیاکرففں)یکرطػ
اھبگ ایگ۔ رھپ املسمؿ دونمشں رپ اغبل آےئگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس الغؾ وک انب رمع یک رطػ ولاٹ دای افر (امؽ
تمینغامشررکےک)اسوکمیسقتہنایک۔
رافی  :اصحلنبلیہس،ییحیانبایبزادئہ،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
ارگاکرفگنجںیماملسمؿاکامؽےلاجںیئافررھپفیہاملسمؿاسامؽوکتمینغںیماحلصرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 926

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٠مَي ،٪حش ٩بً ٩لی ،اب٤٧ ٩يرً ،بیساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪اْلِ ََ ِ ٧بار ُّٔی َوا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
َف َّز ًََِ ٠یطٔ ِٔی َز ََ ٩ٔ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبَ َٙ
َف ْض َٟطُ َٓأ َ َخ َذصَا ا ُِ ٌَ ٟس ُّو َٓوَ َض َز ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
وُ َ ٪
َٗا َ ٢ذَ َص َب َ َ
َف َّز ُظ ًََِ ٠یطٔ َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َب ٌِ َس أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَ ِب ْس َُ ٟط َٓ َٔ ٠ح َ ٙبٔأ َ ِر ٔ
اٟزوَٓٔ ٦وَ َض َز ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
ق ُّ
وَ َ ٪
دمحمنبامیلسؿ،نسحنبیلع،انبریمن،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہکاؿاکاکیوھگڑااھبگایگافردونمشں ےن
اےس ڑکپایلرھپبجاملسمؿدونمشںرپاغبلآےئگوتفہوھگڑاانبرمعوکولاٹدایایگ۔ہیفاہعقروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکزامہنںیم
شیپآای اےسییہااکن اکیالغؾ اھبگرکرفویمں ےساجالم بجاملسمؿاؿرفویمںرپ اغبلآےئ وتفیہالغؾاخدلنبفدیلےن انب
رمعوکولاٹدایافرہیفاہعقروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکدعبشیپآای۔
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،نسحنبیلع،انبریمن،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگاکرففںےکالغؾاملسمونںےکاپساھبگآںیئافراالسؾوبقؽرکںیلوتاؿاکایکمکحےہ
ابب  :اہجداکایبؿ
ارگاکرففںےکالغؾاملسمونںےکاپساھبگآںیئافراالسؾوبقؽرکںیلوتاؿاکایکمکحےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 927

راوی ً :بساٌٟزیز ب ٩یحٌي ٣ ،ح٤س اب ٩س٤٠ہ٣ ،ح٤س ب ٩اسح ،ٙابا ٪ب ٩ػاَ٨٣ ،ؼور بٌ٣ ٩ت٤ز ،ربعی ب ٩رحاغ،
حرضت ًلی اب ٩ابی كاٟب

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٩ی ِحٌَي ا َِّ َ ٟ
ا ٪بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ٩
َحان ٔ ُّی َح َّسثَىٔي َُ ٣ح َّْ ٤س َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩سَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبَ َ
ا ٪إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رحا ٕ
َخ َد ً ِٔب َس ْ
َُ ٨ِ ٣ؼورٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔ ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٩
غ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٗا ََ َ ٢

َ َوإٔ٤َ َّ ٧ا
َ َرُ َِب ٍّ ِٔی زٔیَ ٔ ٨
َخ ُجوا إَِٔ ٟی َ
اٟؼِ٠حٔ ََٓ َٜت َب إَِٔ ٟیطٔ ََ ٣وأٟی ُض َِ٘ َٓ ٥اُٟوا یَا َُ ٣ح َُّ ٤س َواہللٔ َ٣ا َ َ
َی ٌِىٔي یَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َیٍٔ َٗ ِب َُّ ١

ٔب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َ٣َ ٢ا
اض َػ َسُٗوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ُر َّزص ُِ ٥إَِٔ ٟیض ٔ َِِ َٓ ٥ـ َ
َخ ُجوا َص َز ّبا ٔ ٩ِ ٣اٟز َِِّّ٘ َٓ ٚا َْ َ ٧ ٢
ََ
رض ُب رٔ َٗابًََ ٥ِ ُٜل َی َص َذا َوأَبَی أَ َِ ٪یزُ َّزص َُِ ٥و َٗا َ ٢ص َُِ ًُ ٥ت َ٘ا ُئ
رقیِ ٕع َحًَّي َی ِب ٌَ َث اہللُ ًََِ ٠یَ ٩ِ ٣َ ٥ِ ُٜی ِ ٔ
أ ُ َرا َُ ٥ِ ٛت َِ ٨ت ُض َ
وَ ٪یا ََ َ ٌِ ٣
ْش ُ َ
اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ١

دبعازعلسی نب ییحی ،دمحم انب ہملس ،دمحم نب ااحسؼ  ،اابؿ نب اصع ،وصنمر نب رمتعم ،ریعب نب رحاش ،رضحت یلع انب ایب اطبل ےس
رفاتیےہہکدحہیبیےکدؿحلصوہےنےسلبقاکرففںےکیئکالغؾروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرطػاھبگآےئوتاؿ
ت
ت
الغومں ےک اموکلں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اھکل ہک ہی الغؾ مھاارے دنی یک بلط ںیم مھاارے اپس ںیہن
آےئہکلبایکنرغضوتالغیمےساجنتاحلصرکانےہوتھچکولوگںےنرعضایکایروسؽاہلل !ہیابتابلکلدرتسےہ(ہکاؿاک
دصقمدنیاکوصحؽںیہنہکلبالغیمےساکٹھچرااپانوصقمدےہ)ذہلاآپاؿوکاؿےکاموکلںیکرطػولاٹدےئجی۔ہینسرکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہصغ آ ایگ افر رفامای اے رقشی ےک ولوگ! ںیم ںیہن داتھکی ہک مت ابز آؤ ےگ اہیں کت ہک اہلل اعتیل مت رپ یسک
اےسیصخشوکطلسمرکدےوجاہمتریانرفاموینںرپاہمتریرگدںیناُڑا دے۔افرآپےناؿیکفایسپاکاطمہبلوظنمرںیہنرفامایافر
رفامایہیاہللےکآزادےیکوہےئںیہ۔
رافی  :دبعازعلسینبییحی،دمحمانبہملس،دمحمنباقحس،اابؿنباصع،وصنمرنبرمتعم،ریعبنبرحاش،رضحتیلعانبایباطبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنمشیکرسزنیمرپامؽتمینغںیمےسمیسقتےسلبقاھکےنےنیپیکزیچںیاھکےنیکااجزت
ابب  :اہجداکایبؿ
دنمشیکرسزنیمرپامؽتمینغںیمےسمیسقتےسلبقاھکےنےنیپیکزیچںیاھکےنیکااجزت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 928

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩ح٤زہ ،ا٧ص بً ٩یاقً ،بیساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة اٟزُّبَي ِر ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ َُٔ ً ٩یاقٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ج ِی ّظا َُ٤ُ ٔ ٨وا ِٔی
َز َ٣ا َٔ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠كَ ٌَا ّ٣ا َو ًَ َش َّل َٓ ٥َِ ٠یُ ِؤ َخ ِذ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥ا ِٟد ُُُ ٤ص
اربامیہ نبزمحہ ،اسن نب ایعض ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت انبرمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےک زامہنںیم
اکیرکشلاھکےنےنیپیکزیچںیافردہشولٹالایوتاؿےسسمخ(اپوچناںہصح)ںیہنایلایگ۔
رافی  :اربامیہنبزمحہ،اسننبایعض،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دنمشیکرسزنیمرپامؽتمینغںیمےسمیسقتےسلبقاھکےنےنیپیکزیچںیاھکےنیکااجزت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 929

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١س٠مَي ،٪ح٤یس اب ٩ہَل ،٢حرضت ًبساہلل ب١ِٔ٣ ٩

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١وا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٩ِ ًَ ٪حُ َِ ٤ی ٕس َی ٌِىٔي ابِ َ ٩ص ََٔل ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٢ب ٔس اہللٔ بِ َٔٗ ١ٕ َّٔ َِ ٣ُ ٩ا َ ٢زُل ي َی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
اب َٔ ٩ِ ٣ط ِح ٕ ٥یَ ِو ََ ٦خ ِیب َ َر َٗا ََٓ ٢أ َ َت ِی ُتطُ َٓا َِ ٟتزَ ُِ ٣ت ُط َٗا َ ٢ث ُ َُِّ ٠ُٗ ٥ت َلَ أ ُ ًِ ٔلي َٔ ٩ِ ٣ص َذا أَ َح ّسا ا َِ ٟی ِو ََ ٦ط ِیئّا َٗا ََٓ ٢ا َِ ٟتٔ َُّت َّٓٔذَا
ٔج َز ْ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یت ََب َّش ُ ٥إلٔ َ َّی
ومیسنباامسلیع،امیلسؿ،دیمحانبالہؽ،رضحتدبعاہللنبلفغمےسرفاتیےہہکربیخےکدؿںیمےناکیارچیبیک یلیھیکٹل
وہیئدیھکی۔ںیماسےکاپسایگافراوکساےنپےساٹمچایلافراہکآجںیماس ںیمےسیسکوکھچکںیہندفںاگ۔رھپبجںیمےنڑم
تت ش
رکداھکیوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاینپرطػوتمہجاپای۔آپریمیہیتیفیکدھکیرک ّ مرفامرےہےھت۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امیلسؿ،دیمحانبالہؽ،رضحتدبعاہللنبلفغم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجہلغیکیمکوہوترہاکیوکہلغولٹرکاےنپےیلرانھکعنمےہہکلبرکشلںیممیسقترکاناچےئہ
ابب  :اہجداکایبؿ
بجہلغیکیمکوہوترہاکیوکہلغولٹرکاےنپےیلرانھکعنمےہہکلبرکشلںیممیسقترکاناچےئہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 930

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩رحب ،جزیز ،اب ٩حاز ،٦اب ٩حٜی ،٥حرضت ابوٟبیس

رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩حازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦ی ٌِل َی بِ َٔ ٩حٕٔ ٜی ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َٟبٔی ٕس َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َِ ًَ ٍَ ٣ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُِ َ ٩
َ
اض ََُ ٔ ٨یَٓ ٍّ ٤اَ ِ ٧ت َضبُو َصا َٓ َ٘ َاَ ٦خ ٔلی ّبا َٓ َ٘ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َِ ٨هی
اب اُ ٨َّ ٟ
بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة بََٔاب ُ ََٓ ١أ َػ َ

َف ُّزوا َ٣ا أَ َخ ُذوا َٓ َ٘ َش َُ ٤ط بَ ِی َُ ٨ض ِ٥
ًَ ِ ٩اِ ٨ُّ ٟض َيي َ َ

امیلسؿ نب رحب ،رجری ،انب احزؾ ،انب میکح ،رضحت اوبدیبل ےس رفاتی ےہ ہک مہ دبعارلنمح نب رمسہ ےک اسھت اکلب ںیم ےھت
فاہںولوگںوکامؽتمینغاہھتاگلوتاوھنںےنولٹایل۔دبعارلنمحےنڑھکےوہرکہبطخدایافراہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآ ہلفملس ےسانس ےہآپولٹ امرےس عنمرفامےتےھت۔ہینسرک بسولوگں ےناانپ اانپ امؽفاسپرک دایرھپدبعارلنمح ےن بس
ولوگںںیمفہامؽمیسقترفامدای۔

رافی  :امیلسؿنبرحب،رجری،انباحزؾ،انبمیکح،رضحتاوبدیبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
بجہلغیکیمکوہوترہاکیوکہلغولٹرکاےنپےیلرانھکعنمےہہکلبرکشلںیممیسقترکاناچےئہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 931

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،ابوٌ٣اویہ ،ابواسح٣ ،ٙح٤س ب٣ ٩حاہس ،حرضت ًبساہلل ب ٩ابی اوِی

ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی ٍَ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح ََّ ٙ
اٟظ ِی َبان ٔ ُّی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔی َُ ٣حإ ٔ ٟس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
وَ ٪ی ٌِىٔي َّ
أَ ِوَِی َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َص ِ٨ِ ُٛ ١ت ُِ ٥تُ َد ُِّ ٤ش َ
اٟل ٌَ َأِ ٦ی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َػب ِ َ٨ا كَ ٌَا ّ٣ا یَ ِو ََ ٦خ ِیبَرَ

ْص ُٖ
َ ١یحٔی ُئ ٓ ََیأ ِ ُخ ُذ ُٔ ٨ِ ٣ط َٔ ِ٘ ٣س َار َ٣ا َیِٜٔٔیطٔ ث ُ َّ ٥یَ ِٔ َ ٨
ا ٪اَّ ٟز ُج ُ
ََٓ َ َ

دمحمنبالعء،اوباعمفہی،اوبااحسؼ،دمحمنباجمدہ،رضحتدبعاہللنبایبافیفےسرفاتیےہہکںیمےنوپاھچایکمتروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم اھکےن ےنیپ یک زیچفں ںیم ےس اپوچناں ہصح اکنال رکےت ےھت؟ وت اہک ربیخ ےک دؿ مہ وک اھکےن ےنیپ یک
زیچںیںیلموترہصخشآاتاھتافراینپرضفرتےکاطم قاسںیمےسےلاجاتاھت۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوباعمفہی،اوباقحس،دمحمنباجمدہ،رضحتدبعاہللنبایبافیف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
بجہلغیکیمکوہوترہاکیوکہلغولٹرکاےنپےیلرانھکعنمےہہکلبرکشلںیممیسقترکاناچےئہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 932

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،ابواحوؾ ،حرضت ًاػ ٥ب ٩ک٠یب

َخ ِج َ٨ا
ؾ ًَ ِٔ ًَ ٩
َح َّسثَ َ٨ا َص َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اٟس ِّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
اػ َٕ ٥ی ٌِىٔي ابِ َ ٩کَُِ ٠یبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ َٗا ََ َ ٢
َ
ٔیس ْة َو َج ِض ْس َوأَ َػاب ُوا َُ َ٤ّ ٨ا َٓاَ ِ ٧ت َضبُو َصا َّٓ ٔ َّ٪
اض َحا َج ٍْ َطس َ
اب اَ ٨َّ ٟ
ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی َس َْفٕ َٓأ َػ َ
َّ ١
اِ ٠ٟح َ٥
ورَ ٧ا بٔ َ٘ ِو ٔسطٔ ث ُ ََّ ٥ج ٌَ َ ١یُ َز ُِّ ٣
ورَ٧ا ََ ٟت ِِلٔی إٔذِ َجا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِ٤شٔي ًَل َی َٗ ِو ٔسطٔ َٓأ َ َِٔٛأ َ ُٗ ُس َ
ُٗ ُس َ

اب ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اِ ٨ُّ ٟض َب ٍَ َِ ٟی َش ِت بٔأ َ َح َّ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ ٤ٟی َتٍٔ أَ ِو إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٤ٟی َت ٍَ َِ ٟی َش ِت بٔأ َ َح َّ ٩ِ ٣ٔ ١اِ ٨ُّ ٟض َبٍٔ َّ
َ َٔ ٩ِ ٣ص َّ٨از ٕ
بٔاٟتُّ َر ٔ
اٟظ ُّ
َ
َ

انہدنبرسی،اوباوحص،رضحتاعمصنببیلکےکفادلاکیااصنریصخشےسرفاتیرکےتںیہہکمہولگروسؽاہللیلصاہلل

ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکی رفس ںیم رفاہن وہےئ سپ ولوگں وک دفراؿ رفس اھکےن ےنیپ یک دشدی تلق اک اسانم رکان زپا۔ رھپ ھچک
رکبایںںیلمرہصخشےنوچاپایولٹایلسپامہریدایچگیںالبریہںیھت(ینعیاؿںیموگتشکپراہاھت)اےنتںیمآپیلصاہللہیلع
فملساینپامکؿےتکیٹوہےئرشتفیالےئافراینپامکؿےسامہریدایچگیںاُٹلدںیافروگتشوکیٹمںیمڑیھتلےنےگل۔اسےکدعب
آپےنرفامایولٹاکامؽرمدارےسمکںیہنےہ۔ایہیرفامایہکرمدارولٹےکامؽےسھچکمکںیہنےہ۔ہیکش ّہادیکرطػےس
ےہ۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباوحص،رضحتاعمصنببیلک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دارارحلبےساھکےنےنیپیکزیچںیاسھتےلآان
ابب  :اہجداکایبؿ
دارارحلبےساھکےنےنیپیکزیچںیاسھتےلآان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 933

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼورً ،بساہلل ب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،اب ٩رحطٕ اززی رسو ٢اہلل ػلی اہلل ً٠یہ وآٟہ وسٛ ٥٠ے
بٌف ػحابہ

رح َط ٕٕ اْلِ َ ِزز ٔ َّی َح َّسثَ ُط
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َّ ٪ابِ َِ َ ٩
 ١ا َِ ٟحزَ َر ِٔی ا َِِ ٟزِو ٔ َو ََل َن ِ٘ ٔش ُُ ٤ط
ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ِٔٔ ٣َ ٥ول َی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ب ٌِ ٔف أَ ِػ َح ٔ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٧أِک ُ ُ
َخ َجت ُ َ٨ا ٔ٨ِ ٣طُ َُْ َ ٤ِ ٣ل ْة
َحًَّي إ ٔ ِ٨َّ ُٛ ٪ا َٟنَرِ ٔج ٍُ إلٔ َی رٔ َحا٨َ ٔ ٟا َوأَ ِ ٔ
دیعسنبوصنمر،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،انبرحفشازدیروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکضعباحصہبےسرمفی
ےہہکاہجدںیممہولگ(رضفتےکفتق)افٹنذحبرکےکاھکایلرکےتےھتافرمہاسوکمیسقتہنرکےتےھتاہیںکتہکبج
مہاےنپاکھٹونںرپولےتٹےھتوتامہریوخرںایںافٹنےکوگتشےسرھبیوہیتںیھت۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،انبرحفشازدیروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکضعباحصہب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دارارحلبںیماھکےنےنیپیکزیچںیبجرضفرتےسزادئوہںوتاؿوکرففتخرکےناکایبؿ

ابب  :اہجداکایبؿ
دارارحلبںیماھکےنےنیپیکزیچںیبجرضفرتےسزادئوہںوتاؿوکرففتخرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 934

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ؼلفی٣ ،ح٤س ب٣ ٩بارک ،یحٌي ب ٩ح٤زہ ،ابوًبساٌٟزیزً ،بازہ ب٧ ٩سي ،حرضت ًبساٟزح ٩٤ب٥٨ُ ٩

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟؼفَّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩ح ِ٤زَ َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَب ُو ًَ ِبسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َط ِی ْذ ٔ ٩ِ ٣أَ ِص ٔ١
َش ِحبٔی َ ١بِ ِّٔ ٩
اٟش ِٔ ٤م َٓ َ٤َّ ٠ا
س َ
اْلِ ُ ِر ُز َِّ ًُ ٩ِ ًَ ٪با َز َة بِ َُٔ ٧ ٩س ٕ ٓي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔٗ ٥ٕ ٨ِ َُ ٩ا ََ ٢رابَ ِل َ٨ا َ٣سٔی َٔ ِ ٨َّ ٔ ٗ ٍَ ٨
یَ ُ ٍَ ٣َ ٩

یت ٌَُ ٣ا َذ بِ ََ ٩ج َب َٕ َٓ ١ح َّسث ِ ُت ُط
اب ٓ َٔیضا َُ َ٤ّ ٨ا َو َب َ َّقا َٓ َ٘ َش َٔ ٓ ٥ی َ٨ا كَائ ٔ َٔ ٍّ َٔ ٨ِ ٣ضا َو َج ٌَ ََ ١ب٘ ٔ َّی َت َضا ِٔی ا ُِ ٔ ٘٠َ َٓ ٥ٔ ٨َ ِِ ٤َ ٟ
َٓ َت َح َضا أَ َػ َ
َٓ َ٘ا ٌََ ٣ُ ٢ا ْذ َُزَ ِوَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ِیب َ َر َٓأ َ َػب ِ َ٨ا ٓ َٔیضا َُ َ٤ّ ٨ا َٓ َ٘ َش َٔ ٓ ٥ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس َّ ٥َ ٠كَائ ٔ َٔ ٍّ َو َج ٌَ ََ ١ب٘ ٔ َّی َت َضا ِٔی ا ِ٥ٔ ٨َ ِِ ٤َ ٟ

دمحم نب یفطصم ،دمحم نب ابمرک ،ییحی نبزمحہ ،اوبدبعازعلسی ،ابعدہ نب یسن ،رضحت دبعارلنمح نب منغ ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن رہش
قنیاکاحمرصہایکرشلیجنبطمسےکاسھتبجاوھنںےناسرہشوکحتفایکوتفاہںامؽتمینغںیمرکبایںافراگںیئںیلم۔وتھچک
وتمہںیممیسقترکدںیافرابیقامؽتمینغںیماشلمرکدںی۔رھپںیماعمذنبلبجےسالمافرہیہصقاؿےسایبؿایک۔رضحتاعمذ
ےناہکمہےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتلمرکربیخاکاہجدایکےہفاہںمہوک رکبایںںیلمآپےناؿںیمےسھچک
مہںیممیسقترفامدںیافرابیقوکامؽتمینغںیمامشررفامدای۔
رافی  :دمحمنبیفطصم،دمحمنبابمرک،ییحینبزمحہ،اوبدبعازعلسی،ابعدہنبیسن،رضحتدبعارلنمحنبمنغ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امؽتمینغںیمےسیسکزیچوکالبرضفرتاےنپاکؾںیمالان
ابب  :اہجداکایبؿ
امؽتمینغںیمےسیسکزیچوکالبرضفرتاےنپاکؾںیمالان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 935

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼورً ،ث٤ا ٪ب ٩ابی ایبہ ،ابوزاؤز ،ابوٌ٣اویہ٣ ،ح٤س ب ٩اسح ،ٙیزیس ب ٩ابی حبیب ،ابی ٣ززو،ٚ
حرضت رویٍٔ ب ٩ثابت انؼاری

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َو ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َوأََ٧ا َ ٔ ٟحسٔیثٔطٔ أَ ِت َ٘ َُٗ ٩ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی ٍَ ًَ ِ٩
یب ًَ َِ ٩ح َٕ ٨ع اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ِّی ًَ ُِ ٩ر َو ِی ٔٔ ٍٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت
َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙیَز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣ززُو ِٕ ٣َ ٚول َی تُحٔ َ

َخ ٓ َََل یَ ِز َِ ٛب َزابَّ ٍّ َِٔ ٓ ٩ِ ٣ی ٔئ
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣ب ٔاہللٔ َوبٔا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ک َ َ
َخ ٓ َََل َیَِ ٠ب ِص ث َ ِو ّبا َِٔ ٓ ٩ِ ٣ی ٔئ ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َحًَّي
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوبٔا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َحًَّي إٔذَا أَ ًِ َحٔ ََضا َر َّزصَا ٓ ٔیطٔ َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
إٔذَا أَ ِخ ََ٘ ٠طُ َر َّز ُظ ٓ ٔیطٔ
دیعس نب وصنمر ،امثعؿ نب ایب اہبی ،اوبداؤد ،اوباعمفہی ،دمحم نب ااحسؼ  ،سیدی نب ایب بیبح ،ایب رمزفؼ ،رضحت رفعفی نب اثتب
ااصنریےسرفاتیےہہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملسےنرفامایہکوجصخشاہلل رپافررفزآرخت رپاامیؿ راتھکوہاےکسےیل
اجزئ ںیہن ےہ ہک فہ (میسقت ےس ےلہپ) املسمونں ےک امؽ تمینغ ےک یسک اجونر یک وساری رکے افر الب رک ےک اس وک رھپ امؽ تمینغ
ںیم اشلمرکدے۔ایسرطحاہللرپ افررفزآرخترپ اامیؿرےنھکفاےل صخشےک ےیلہیاجزئ ںیہنےہ ہکامؽ تمینغاکڑپکاےنہپ
افررپاانرکےکاسوکرھپامؽتمینغںیماشلمرکدے۔
رافی  :دیعس نب وصنمر ،امثعؿ نب ایب اہبی ،اوبداؤد ،اوباعمفہی ،دمحم نب اقحس ،سیدی نب ایب بیبح ،ایب رمزفؼ ،رضحت رفعفی نب
اثتبااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگڑلایئںیمایھتہرںیلموتاؿاکاامعتسؽرکانگنجںیمدرتسےہ
ابب  :اہجداکایبؿ
ارگڑلایئںیمایھتہرںیلموتاؿاکاامعتسؽرکانگنجںیمدرتسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 936

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،ابزاہی ٥اب ٩یوسٕ ،ابی اسح ،ٙابوًبیسہ ،حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز

ٕ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ٕ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو َزا ُوز ص َُو إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩یُو ُس َ
ئ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاصٔی َُ ٥ی ٌِىٔي ابِ َ ٩یُو ُس َ
ِصی ٍْ
اٟشب َ ِیع ٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو ًُب َ ِی َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٣َ ٢ز ِر ُت َّٓٔذَا أَبُو َج ِض ٕٔ َ ١
اٟشب َ ِیع ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َُّ ٙ
أَبٔی إ ٔ ِس َح َُّ ٙ
َ َٓ َ٘ا َ ٢أَبِ ٌَ ُس َٔ ٩ِ ٣ر ُج ٕ١
َٗ ِس ُ ٔ
َخ َٗا ََ ٢و ََل أَ َصاب ُ ُط ً ٔ َِ ٨س ذََ ٔ ٟ
ِبَ ِت رٔ ِجُ ُ٠ط َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا ًَ ُس َّو اہللٔ َیا أَبَا َج ِض ِٕ َٗ ١س أَ ِخزَی اہللُ اْلِ َ ٔ َ
َّ
َرضبِ ُت ُط بٔطٔ َحًَّي بَ َز َز
َرضبِ ُت ُط بٔ َش ِی ٕٕ َُي ِر ٔكَائ ُٕٔ ٥َِ ٠َٓ ١ی ِِ َٔ ٩ط ِیئّا َحًي َس َ٘ َم َس ِی ُٔ ُط َٔ ٩ِ ٣ی ٔسظ ٔٓ َ َ
َٗ َت َُ ٠ط َٗ ِو ُُ ٣ط ٓ َ َ

دمحم نبالعء ،اربامیہ انب ویفس ،ایب ااحسؼ ،اوبدیبعہ ،رضحت دبعاہلل نب وعسمدےس رفاتی ےہہک ںیم گنجدبر ںیمالچ وت ںیم ےن
راہتس ںیم اوبلہج وک زپا داھکی اس ےک اپؤں رپ ولتار یک رضب یھت۔ ںیم ےن اہک اے دنمش دخا! اے اوبلہج! آرخاکر اہلل ےن اس
صخشوکذلیلرکدایوجدنیقحےسدفراھت۔انبوعسمدےتہکںیہےھجماسفتقاوبلہجاکوخػہناھت۔اوبلہجوبالےھجمریحتےہہک
اکیصخشوکایکسوقؾےنامرڈاال۔رھپںیمےناسرپولتاراکفارایکرگماکررگہنوہااہیںکتہکاسےکاہھتےسایکسولتاروھچٹ
یئگ۔سپںیمےناسیکولتارےساسوکلتقایکاہیںکتہکفہڈنھٹاوہایگ۔
رافی  :دمحمنبالعء،اربامیہانبویفس،ایباقحس،اوبدیبعہ،رضحتدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امؽتمینغیکوچریاکانگہ
ابب  :اہجداکایبؿ
امؽتمینغیکوچریاکانگہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 937

راوی ٣ :شسز ،یحٌي ب ٩سٌیس ،بْش بٔ٣ ٩ـ ،١یحٌي ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب ٩یحٌي ب ٩حبا ،٪ابی ً٤زہ ،حرضت زیس ب ٩خاٟس
جہىي

َّا٩ِ ًَ ٪
ْش بِ َ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔ ١ح َّسثَاص َُِ ٩ِ ًَ ٥ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ َٔ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩حب َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز أَ ََّ ٪ی ِحٌَي بِ ََ ٩سٌٔی ٕس َوبٔ ِ َ
َ
ُکوا ذََ ٔ ٟ
أَبٔی ًَ َِ ٤ز َة ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ا ُِ ٟح َضىٔ ِّي أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠تُ ُوِ ي َی َی ِو ََ ٦خ ِیب َ َر ٓ ََذ َ ُ

َ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ػاح َٔبِٔ ١َّ َُ ٥ِ ُٜی
ض َ ٔ ٟذَ ٔ ٟ
َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ػ ُّ٠وا ًَل َی َػاح ٔبَٔ َٓ ٥ِ ُٜت َِي َّ َر ِت ُو ُجو ُظ ا٨َّ ٟا ٔ
َخزٔ َی ُضو َز ََل ی َُشاؤی ز ٔ ِر َص َ٤ي ِ ٔن
َخزّ ا َٔ َ ٩ِ ٣
َسبٔی ٔ ١اہللٔ َٓ َٔ َّت ِظ َ٨ا ََ ٣تا ًَ ُط ٓ ََو َج ِسَ٧ا َ َ
دسمد،ییحینبدیعس،رشبنب ،لض،ییحینبدیعس،دمحمنبییحینبةحؿ،ایبرمعہ،رضحتزدینباخدلینہجےسرفاتیےہہکااحصب
روسؽ ںیم ےس اکی صخش گنج ربیخ ںیمفافت اپ ایگسپ احصہب ےن(ایکس ومت اک افر اس رپ امنز انجزہ زپےنھ اک) ذرک آپ ےس ایک۔
آپےنرفامایاےنپاسیھترپمتوخدیہامنززپھول۔(ںیمںیہنزپوھںاگ)آیکپہی ابتنسرکولوگںےکرہچےریغتموہےئگ۔آپ
ت
ےن رفامای مھاارے اسیھت ےن امؽ تمینغ ںیم وچری یک ےہ۔ مہ ےن اےکس اسامؿ یک التیش یل وت ںیمہ اےکس اسامؿ ںیم ےس وہیدی
وعروتںےکےننہپاکاکیڑپکاالمیکسجتمیقدفدرمہیھبہنیھت۔

رافی  :دسمد،ییحینبدیعس،رشبنب ،لض،ییحینبدیعس،دمحمنبییحینبةحؿ،ایبرمعہ،رضحتزدینباخدلینہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
امؽتمینغیکوچریاکانگہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 938

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا ،َٟثور ب ٩زیس ،ابی ُیث ،اب٣ ٩لیٍ ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟثَ ِورٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس َّ
اٟسیِل ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ا ِِ َِ ٟیثٔ َِ ٣ول َی ابِ ٔٔ ٣ُ ٩ل ٕ
َخ ِج َ٨ا ٍََ ٣
یٍ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أََّ٧طُ َٗا ََ َ ٢

اب َوا َِ ٤َ ٟتا ََ َواْلِ َ َِ ٣وا ََٗ ٢ا َََ ٓ ٢و َّج َط َر ُسو ُ٢
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠اَ ٦خ ِیب َ َر ََٓ ٥َِ ٠ن ِِ ََ ٥ِ ٨ذ َص ّبا َو ََل َورّٔٗا إ ٔ ََّل اِّ ٟث َی َ
َّ
َّ
َقی َو َٗ ِس أُصِس َٔی َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ًَ ٥َ ٠ب ْس أَ ِس َوزُ ُی َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ِٔ ٣س ًَ ْ٥
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِ َ ٧ ٥َ ٠ح َو َوازٔی ا َِ ُ ٟ

َّ
اض
َقی َٓب َ ِی َ٨ا ِٔ ٣س ًَ َْ ٥ی ُح ُّم َر ِح ََ ١ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔذِ َجائَطُ َس ِض َْ َ٘ َٓ ٥ت َ٠طُ َٓ َ٘ا َ ٢اُ ٨َّ ٟ
َحًي إٔذَا کَاُ ٧وا ب ٔ َوازٔی ا َِ ُ ٟ
َصٔ٨ی ّئا َُ ٟط ا َِ ٟح ََّ٘ َٓ ٍُ ٨ا َ ٢أ ٨َّ ٟيي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ َ ٥َ ٠لَک َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َی ٔسظ ٔ إ ٔ ََّّ ٪
اٟظ َِّ ٍَ ٠َ ٤أًٟي أَ َخ َذ َصا َی ِو ََ ٦خ ِیب َ َر ٔ٩ِ ٣
ُّ
َش َاٛي ِ ٔن إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َِ ٠ًَ ١یطٔ ّ َ ٧ارا َٓ َ٤َّ ٠ا َسٌُ ٔ٤وا ذََ ٔ ٟ
ا َِِ ٤َ ٟاُ ٥َِ ٟ ٥ٔ ٔ ٧ت ٔؼ ِب َضا ا َِ٘ ٤َ ٟا ٔس َُ َٟ ٥ت ِظ َت ٌٔ ُ
ْشا ٕک أَ ِو ٔ َ
َ َجا َئ َر ُج ْ ١بٔ ٔ َ
َشاکَا َٔ٧ ٩ِ ٣ٔ ٪ارٕ
َش ْ
اک َٔ٧ ٩ِ ٣ا ٕر أَ ِو َٗا ََ ٔ ٢
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٥َ ٠

یبنعق ،امکل ،وثر نب زدی ،ایب ثیغ ،انب عیطم ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت
ربیخ ےک اسؽ ںیم اہجد ےک ےیل ےلکن نکیل مہ وک امؽ تمینغ ںیم وسان اچدنی ہن الم ہکلب ڑپکے ّ
تل افر دفرسا امؽ فاتمع اہھت اگل سپ
روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملسفادی رقییک رطػ ےلچ افرآپ وک دہہی ںیم اکی اکال الغؾ الم اھت اکس انؾ دممع اھت۔ بج مہفادی
رقی ںیم ےچنہپ وت دممع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افٹن اک اپالؿ ااتر راہ اھت اےنت ںیم اےکس اکی ریت آ اگل سج ےس اس یک
ومتفاعقوہیئگ۔مہےناہکابمرکوہاسوکتنجیلم۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرہسگںیہن!مسقےہاسذاتیک
سجےکہضبقںیمریمیاجؿےہاسےنربیخیکڑلایئںیموجلبمکامؽتمینغیکمیسقتےسلبقےلایلاھتآگنبرکاسرپڑھبک
راہےہ۔بجولوگںےنہیانسوتاکیصخشروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماکیایدفےمستےلرکآای۔آپےنرفامای
ہیآگاکہمستاھتایہیرفامایہیدفونںےمستآگےکےھت۔
رافی  :یبنعق،امکل،وثرنبزدی،ایبثیغ،انبعیطم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجوکیئصخشامؽتمینغیکومعمیلزیچارچاےئوتاامؾاسوکوھچڑدےافراسےکاابسبوکذنرآشتہنرکے
ابب  :اہجداکایبؿ
بجوکیئصخشامؽتمینغیکومعمیلزیچارچاےئوتاامؾاسوکوھچڑدےافراسےکاابسبوکذنرآشتہنرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 939

راوی  :ابو ػاٟح٣ ،حبوب ب٣ ٩وسي ،اسحً ،ٙبساہلل ب ٩طوذبً ،ا٣ز اب ٩بزیسہ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

وسي َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙا َِٔ ٟزَار ُّٔی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ط ِو َذ ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَا ْٔ ٣ز َی ٌِىٔي
وب بِ َُ ٣ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َػإ ٔ ٟح َِ ٣حبُ ُ
اب ََُ ٔ ٨ی ٍّ ٤أَ ََ ٣ز
ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟواح ٔ ٔس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ َػ َ

َ بٔز ٔ َ٣اَ ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦ط ٌَز ٕ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ٢
ُو ٪بٔ َِ َ٨ائٔٔ٤ض ٔ ََِ ٓ ٥ی ِد ُُ ٤ش ُط َو ُی َ٘ ِّش ُُ ٤ط َٓ َحا َئ َر ُج َْ ١ب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
ض ٓ ََیحٔیئ َ
ب ٔ ََل َّل َٓ َ٨ا َزی ِٔی ا٨َّ ٟا ٔ
َ أَ َِ ٪تحٔی َئ بٔطٔ َٓا ًِ َت َذ َر
اہللٔ َص َذا ٓ ٔ َمَي ُ٨َّ ٛا أَ َػب ِ َ٨ا ُظ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٔ ٨َِ ٟیَ٘ َٓ ٍٔ ٤ا َ ٢أَ َسَ ٌِ ٔ٤ت ب ٔ ََل َّل یُ َ٨ازٔی ث َ ََلثّا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ٤َ َٓ ٢ا ََ ٌَ ٨َ ٣

َ
إ َِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا َ ٩ِ ُٛ ٢أََ ِ ٧ت َتحٔی ُئ بٔطٔ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ ٩َِ ٠َٓ ٍٔ ٣أَٗ َِب َُ ٠ط ًَ َِ ٨

اوب اصحل ،وبحمب نب ومیس ،ااحسؼ  ،دبعاہلل نب وشذب ،اعرم انب ربدیہ ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاپسبجامؽتمینغ اتچنہوتآپرضحتالبؽوکمکحرفامےتافرفہولوگںںیماالعؿرکےتوتبسولگاینپ
اینپتمینغےلرکآےت(افرآپےکاپسعمجرکادےتی)رھپآپاسںیمےس(تیبااملؽےکےیل)اپوچناںہصحاگلرکےکابیق
وک(امتؾاجمدہنیںیمرباربربارب)میسقترفامدےتی۔سپاکیصخشاسمیسقتےکدعب ابولںیکینبوہیئاگلؾےلرکآایافروبالایروسؽ
اہلل! ہی امؽ تمینغ اک ہصح ےہ۔ آپ ےن وپاھچ ایک وت ےن البؽ وک نیت رمہبت االعؿ رکےت وہےئ انس اھت؟ اس ےن اہک اہں! آپ ےن
درایتف ایک وت رھپ ایک زیچ اس ےک الےن ںیم امعن یھت؟ اس ےن ذعمرت شیپیک (رگم آپ ےن اس یک ذعمرت وبقؽ ںیہن رفامیئ) افر
آپےنرفامایایسرطحرہابوتاسوکایقتمےکدؿےلرکآےئاگ۔ابوتںیموک ےساسوکرہسگوبقؽہنرکفںاگ۔
رافی  :اوباصحل،وبحمبنبومیس،اقحس،دبعاہللنبوشذب،اعرمانبربدیہ،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امؽتمینغںیمےسوچریرکےنیکزسا
ابب  :اہجداکایبؿ

امؽتمینغںیمےسوچریرکےنیکزسا

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 940

راوی  :نٔیلی ،سٌیس ب٨٣ ٩ؼورً ،بساٌٟزیز ب٣ ٩ح٤س ،ػاٟح ،حرضت ابوواٗس ػاٟح ب٣ ٩ح٤س ب ٩زائسہ

َح َّسثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َو َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا َ ٢اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی اْلِ ََ ِ ٧س َرا َو ِرز ٔ ُّی ًَ َِ ٩ػأ ٟحٔ بِ ٔ٩
اٟزوَٓ ٔ ٦أت ُ َٔی ب ٔ َز ُج ِٕ َٗ ١س َُ َََّ ٓ ١شأ َ َ٢
َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩زائ َٔس َة َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو َػاْ ٔ ٟح َص َذا أَبُو َواٗ ٔ ٕس َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت َِ ٣َ ٍَ ٣ش ٍَ ٤ََ ٠أَ ِر َق ُّ
اب ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َو َج ِستُ ِ ٥اَّ ٟز ُج َِ َٗ ١س
َسا٤ّ ٔ ٟا ًَ ُِ ٨ط َٓ َ٘ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اِبُو ُظ َٗا َََ ٓ ٢و َج ِسَ٧ا ِٔی ََ ٣تأًطٔ ُِ ٣ؼ َحّٔا ٓ ََشأ َ ََ ٢سا٤ّ ٔ ٟا ًَ ِ٨طُ َٓ َ٘ا َ ٢بٔ ٌِ ُط َو َت َؼ َّس ِ ٚب ٔ َث َٔ٨٤طٔ
رحُٗوا ََ ٣تا ًَ ُط َو ِ ٔ
َُ ََّٓ ١أ َ ِ ٔ

یف
بلی،دیعسنبوصنمر،دبعازعلسینبدمحم،اصحل،رضحتاوبفادقاصحلنبدمحمنبزادئہےسرفاتیےہہکںیمہملسمےکاسھتکلم
رفؾ ںیم (اہجد ےک ےیل) ایگ فاہں اکی صخش الای ایگ سج ےن امؽ تمینغ ںیم ےس وچری ایک اھت۔ وت ہملسم ےن اسمل ےس اس اک ہلئسم
درایتف ایکاوھنںےن اہک ںیم ےناےنپفادلدبعاہلل ےس انس فہرضحترمعےسلقن رکےت ےھتہکروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےنرفامایبجمتیسکاےسیصخشوکاپؤسجےنامؽتمینغیکوچرییکےہوتااکسامؽفاابسبالجدفافراسوکامرف۔رافیاکایبؿےہ۔
اسےکاسامؿںیماکیرقآؿاپکیھباھتوتہملسمےناسملےساےکسقلعتمدرایتفایک(ہکاساک ایکایکاجےئ؟)وت اوھنںےناہک

ہکاسوکرففتخرکےکاسیکتمیقدصہقرکدیاجےئ۔
یف
رافی  :بلی،دیعسنبوصنمر،دبعازعلسینبدمحم،اصحل،رضحتاوبفادقاصحلنبدمحمنبزادئہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
امؽتمینغںیمےسوچریرکےنیکزسا

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 941

راوی  :ابو ػاٟح ٣حبوب ب٣ ٩وسي ،ابواسح ،ٙحرضت ػاٟح ب٣ ٩ح٤س

وسي اْلِ ََ ِ ٧لاک ٔ ُّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙػأ ٟحٔ بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََُ ٢زَ ِوَ٧ا َ ٍَ ٣ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ ٔ٩
وب بِ َُ ٣ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َػإ ٔ ٟح َِ ٣حبُ ُ
ٔیٕ بٔطٔ
صٔظَ اَ ٕ ٦و َ٨َ ٌَ ٣ا َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوًُ َ٤زُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟز ٔیز ٔ َٓ َِ ََّ ١ر ُج َْ ٣َ ١تا ًّا َٓأ َ ََ ٣ز ا َِ ٟؤٟی ُس ب ٔ ََ ٤تأًطٔ َٓأ ُ ِ ٔ
رح ََ ٚوك َ
رح ََ ٚر ِح َ ١زٔ َیاز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس
َو ٥َِ ٟی ٌُِ ٔلطٔ َس ِض َُ ٤ط َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو َص َذا أَ َػ ُّح ا َِ ٟحسٔی َثي ِ ٔن َر َوا ُظ َُيِرُ َواح ٔ ٕس أَ َّ ٪ا َِ ٟوَ ٔ ٟ
یس بِ َ ٩صٔظَ ا ٕ ٦أَ ِ َ

ِبَطُ
َوک َ َ
اِ َٗ ٪س َُ ََّ ١و َ َ

اوب اصحل وبحمب نب ومیس ،اوب ااحسؼ  ،رضحت اصحل نب دمحم ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن فدیل نب اشہؾ ےک اسھت لم رک اہجد ںیم ہصح
ایل۔ امہرے اسھت اسمل نب دبعاہلل نب رمع افر رمع نب دبعازعلسی یھب ےھت۔ اکی صخش ےن امؽ تمینغ ںیم وچری یک وت فدیل نب اشہؾ
ےن اساکامتؾاسامؿالجےناکمکحدایافراےسولوگںںیمیامھایایگ(ہکدوھکیہیوچرےہ)افراوکساساکہصحیھبںیہندایایگاوبداؤد
ےناہکہیرفاتیزایدہحیحصےہاوکساکیےسزادئارفادےنرفاتیایکےہہکفدیلنباشہؾےنزدینبدعساکاسامؿولجاایویکہکناس
ےنامؽتمینغںیموچرییکیھتافراوکسامرایھباھت۔
رافی  :اوباصحلوبحمبنبومیس،اوباقحس،رضحتاصحلنبدمحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
امؽتمینغںیمےسوچریرکےنیکزسا

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 942

٣وسي ب ٩ایوب ،وٟیس ب٣ ٩ش ،٥٠زہير ب٣ ٩ح٤س٤ً ،زو ب ٩طٌیب ےن بواسلہ واٟس بش٨س زازا
راوی ٣ :ح٤س بً ٩وٰٖ ،

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُزصَيِرُ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ٩
ٖ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ِبُو ُظ َٗا َ٢
ًَ ِ٤زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبَا بَ ِرکٕ َوًُ ََ ٤ز َ َّ
رحُٗوا ََ ٣تا ََ ا َِِ ٟاَ ِّ٢و َ َ

أَبُو َزا ُوز َو َزا َز ٓ ٔیطٔ ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩بَ َِحٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َو ٥َِ ٟأَ ِس َُ ٌِ ٤ط ُٔ ٨ِ ٣ط َو ٌَُ ٨َ ٣و ُظ َس ِض َُ ٤ط َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز و َح َّسثَ َ٨ا بٔطٔ ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ًُُ ٩ت ِ َب ٍَ
اب بِ ُ٩
ُک ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
َو ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
اب بِ ُِ َ ٧ ٩ح َس َة َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس ًَ ُِ ٩زصَي ِر ٔبِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ َٗ ِو َٟطُ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َط ََ ٍَ ٨ِ ٣س ِضٔ٤طٔ
ِ َ ٧ح َس َة ا َِ ٟح ِو ٔ ُّ
دمحمنبوعػ،ومٰیسنباویب،فدیلنبملسم،زریہنبدمحم،رمعفنببیعشےنوباہطسفادلدنسبدادارفاتیایکےہہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلعفآہلفملس افر اوبرکب فرمع ےن امؽ تمینغ ںیم وچریرکےنفاےل اک اسامؿالجای افر اس وک امرا اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک یلعفدیل افر
انب دجنہ ےن وباہطس فدیل اس ںیم ہی زایدیت لقن یک ےہ ہک اےس اس ےک  ےص ےس یھب رحمفؾ رک دای نکیل ہی زایدیت ںیم ےن اؿ ےس
ںیہن ینس۔ اوبداؤد ےتہک ںیہہک ہی دحثیںیمہاسدنس ےس یھب یچنہپ ےہفدیل وباہطس زریہنب دمحم دنسبرمعف انب بیعش نکیل اس ںیم
دبعاولاہبنبدجنہےنہصحےسرحمفؾرکدےنییکزایدیتذرکںیہنیک۔
رافی  :دمحمنبوعػ،ومٰیسنباویب،فدیلنبملسم،زریہنبدمحم،رمعفنببیعشےنوباہطسفادلدنسبدادا
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امؽتمینغارچاےنفاےلیکرپدہوپیشںیہنرکیناچےئہ
ابب  :اہجداکایبؿ
امؽتمینغارچاےنفاےلیکرپدہوپیشںیہنرکیناچےئہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 943

راوی ٣ :ح٤س ب ٩زاؤز ب ٩سٔیا ،٪یحٌي ب ٩حشا ،٪س٠مَي ٪ب٣ ٩وسي ،ابوزاؤز ،جٌْف ب ٩سٌس ،حرضت س٤زہ ب ٩ج٨سب

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُ٣ُ ٩و َسي أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩ح َّش َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩زا ُو َز بِ ُٔ ٩سٔ َِی َ

ْف بِ َُ ٩س ٌِ ٔس بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج ُِ ٨س ٕب َح َّسثَىٔي ُخب َ ِی ُب بِ ُُ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔیطٔ ُسََ ِ ٠مَي َ ٪بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج ُِ ٨س ٕب َٗا َ٢
َج ٌِ َ ُ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ َٛ ٩ِ ٣َ ٢ت ََُ ٥اَلًّ َُّٓٔ َّ ٧ط ِٔ ٣ثُ ُ٠ط
أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس َوک َ َ
دمحمنبداؤدنب ایفسؿ،ییحی نباسؿ،امیلسؿ نبومیس ،اوبداؤد،رفعج نبدعس ،رضحترمسہ نبدنجب ےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکسجےنتمینغاکامؽارچاےنفاےلیکرپدہوپیشیکوتفہیھباسےکلثمےہ(ینعیفہیھب
اسےکانگہںیمرشکیوہاگ)
رافی  :دمحمنبداؤدنبایفسؿ،ییحینباسؿ،امیلسؿنبومیس،اوبداؤد،رفعجنبدعس،رضحترمسہنبدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشیسکاکرفوکلتقرکےاساکاابسبایسوکدایاجےئ
ابب  :اہجداکایبؿ
وجصخشیسکاکرفوکلتقرکےاساکاابسبایسوکدایاجےئ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 944

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٨ٌٗ ،يي٣ ،ا ،َٟیحٌي ب ٩سٌیس٤ً ،زو بٛ ٩ثير ب ٩آ٠ح ،ابو٣ح٤س ،حرضت ابوٗتازہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٍَ ٤ََ ٠ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟیَ ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔٛ ٩ثٔير ٔبِ ٔ ٩أَ َِٓ٠حَ ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣ح َّٕ ٤س َِ ٣ول َی أَبٔی
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی ًَاُ ٔ ٦ح َ٨ي ِ ٕن َٓ َ٤َّ ٠ا ا َِ ٟت َ٘ ِی َ٨ا کَاِ َ ٧ت ِ ٤ُِ ٠ٟٔشٔ٤ٔ٠ي َن
َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة َٗا ََ َ ٢
َاس َت َس ِر ُت َُ ٟط َحًَّي أَ َت ِی ُت ُط َٔ ٩ِ ٣و َرائٔطٔ
َفأَیِ ُت َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ْشٔٛي َن َٗ ِس ًَ ََل َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َٗا َِ ٓ ٢
َج ِو ََٗ ٍْ ٟا ََ َ ٢

رضبِ ُت ُط ب ٔ َّ
اٟش ِی ٕٔ ًَل َی َح ِب ًَٔ ١اتٔ٘ٔطٔ َٓأَٗ َِب ًََ ١ل َ َّی ٓ ََـ َّ٤ىٔي َؿ ََّ ٍّ ٤و َج ِس ُت َٔ ٨ِ ٣ضا رٔیحَ ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ت ث ُ َّ ٥أَ ِز َر َُ ٛط ا ِِ ٤َ ٟو ُت َٓأ َ ِر َس َ٠ىٔي
َٓ َ َ
اض َر َج ٌُوا َو َجََ ٠ص َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َٓ َٔ ٠ح ِ٘ ُت ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب َٓ ُُِ٘ ٠ت َٟطُ َ٣ا بَا ُ ٢ا٨َّ ٟا ٔ
ض َٗا َ ٢أَ ِ٣زُ اہللٔ ث ُ َّ ٥إ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ

َ
َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا ََ َٗ ٩ِ ٣َ ٢ت ََٗ ١ت ّٔیَل َٟطُ ًََِ ٠یطٔ بَ ِّی َ٠َ َٓ ٍْ ٨طُ َس َ٠بُ ُط َٗا َُ ٤ِ ُ٘ َٓ ٢ت ث ُ َُِّ ٠ُٗ ٥ت ََ ٩ِ ٣ی ِظ َض ُس لٔی ث ُ ََّ ٥جَِ ٠ش ُت ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ذََ ٔ ٟ
َ َّ
َّ
اٟثاَ ٔ ٟث ٍَ
اٟثاَ ٔ ٧ی ٍَ ََ َٗ ٩ِ ٣ت ََٗ ١ت ّٔیَل َُ ٟط ًََِ ٠یطٔ بَ ِّی َُ ٠َ َٓ ٍْ ٨ط َس َ٠بُ ُط َٗا َُ ٤ِ ُ٘ َٓ ٢ت ث ُ َُِّ ٠ُٗ ٥ت ََ ٩ِ ٣ی ِظ َض ُس لٔی ث ُ ََّ ٥جَِ ٠ش ُت ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ذََ ٔ ٟ
َ یَا أَبَا َٗ َتا َز َة َٗا ََٓ ٢ا ِٗ َت َؼ ِؼ ُت ًََِ ٠یطٔ ا ِٟٔ٘ؼَّ ٍَ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟؤ ٦
َٓ ُ٘ ُِ ٤ت َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ََ ٟ
َ ا َِ٘ ٟت ٔی ٔ٨ِ ٔ ً ١سٔی َٓأ َ ِر ٔؿطٔ ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ ِّ
یََ ٙل َصا اہللٔ إٔذّا َی ٌُِ ٔ٤س إلٔ َی أَ َس ٕس ٔ٩ِ ٣
اٟؼ ِّس ُ
َػ َس َ ٚیَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َسَُ ٠ب ذََ ٔ ٟ
َ َسََ ٠ب ُط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ َس ََٓ ٚأ َ ًِ ٔلطٔ إ ٔ َّیا ُظ َٓ َ٘ا َ٢
 ٩ِ ًَ ١اہللٔ َو ًَ َِ ٩ر ُسؤٟطٔ َٓ ُی ٌِ ٔلی َ
أ ُ ِس ٔس اہللٔ ُی َ٘ات ٔ ُ
أَبُو َٗ َتا َز َة َٓأ َ ًِ َلأ٧یطٔ َٓب ٔ ٌِ ُت ِّ
ُخّٓا ِٔی بَىٔي َسُ َّ ٧َّٔٓ ٍَ ٤ََ ٠ط َْلَ َّو ُ٣َ ٢ا َٕ ٢تأ َثَّ ُِ ٠ت ُط ِٔی ِاْل ٔ ِس ََلٔ ٦
اٟس ِر ََ َٓابِ َت ٌِ ُت بٔطٔ ََ ِ ٣
دبعاہللنبہملسم،یبنعق،امکل،ییحینبدیعس،رمعفنب،ریثنباحلف،اوبدمحم،رضحتاوباتقدہےسرفاتیےہہکمہروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےکاسھت گنج نینح ںیم ےلکن۔ بج امہرا اقمہلب اکرففں ےس وہا وت املسمونں ںیم ارفا رفتی لیھپ یئگ۔ںیم ےن اکی
اکرف وک داھکی ہک اس ےن اکی املسمؿ وک ولغمب رک ایل ےہ وت ںیم ےن اےکس ےھچیپ ےس آرک اکی ولتار اس یک رگدؿ رپ امری فہ ریمی
رطػ اٹپھج افر ےھجم آرک ااسی دوباچ وگای اس ےن ےھجم ومت اک زمہ اھکچ دای رھپ اوکس ومت آیئگ وت اس ےن ےھجم وھچڑ دای۔ رھپ بج ریمی

الم اقترضحترمعےسوہیئوتںیمےنوپاھچہکآجولوگںوکایکوہااھت(ہکاکرففںےستسکشاھکےئگ)اوھنںےنوجابدایہکاہلل
اکمکحوییہناھترھپاملسمؿفاسپوہےئگ۔افرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسھٹیبےئگافررفامایوجیسکاکرفوکلتقرکےاگاساکامؽ
فاابسبایسوکےلماگرشبہکیطاساکوبثتوہ۔اوباتقدہ ےتہک ںیہہکبج ںیمےنہی انسوت ںیماھٹڑھکاوہا۔رھپےھجم ایخؽآایہک وگاہ
افروبثتاہکںےسالؤںاگاسےیلرھپھٹیبراہ۔آپ ےندفابرہرفامایہکوجصخش یسکوکلتقرکاگی وتوتقمؽاکامتؾاابسبایسوکےلم
اگرشبہکیط وکیئ وگاہ یھب وموجد وہ۔ ںیم رھپ ااھٹ رگم ہی ایخؽ رک ےک رھپ ھٹیب ایگ ہک وگاہ اہکں رسیم وہں ےگ۔ رھپ بج رسیتی رمہبت
آپ ےن یہی رفامای وت ںیم اھٹ ڑھکا وہا روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اوباتقدہ وک  وک ایک وہ ا؟ سپ ںیم ےن الص
وصرتاح ؽافراانپااکشؽایبؿرکدای۔اےنتںیماکیصخشوبالایروسؽاہلل!اسےنچساہک۔الفںاکرفاکاسامؿریمےاپسےہوتفہ
اسامؿ ےھجم اؿ ےس دالی۔ رضحت اوبرکبےن اہک دخا یک مسق ااسی یھبک ہن وہاگ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااسی یھبک دصق ہن
رکںی ےگ ہک اکی ریش دخا ےک ریشفں ںیم ےس اہلل افر روسؽ یک رطػ ےس ڑلے افر اسامؿ ےھجت لم اجےئ۔ آرضحنت ےن رفامای
اوبرکبچسےتہکںیہفہاسامؿوتایسوکددیےاوباتقدہےتہکںیہہکرھپاسےنفہاسامؿےھجمددیایافرںیمےناسوکرففتخرکےکینب
ہملسےکہلحمںیماکیابغرخدیاافرہیالہپامؽاھتوجںیمےناالسؾںیماحلصایک۔

رافی  :دبعاہللنبہملسم،یبنعق،امکل،ییحینبدیعس،رمعفنب،ریثنباحلف،اوبدمحم،رضحتاوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وجصخشیسکاکرفوکلتقرکےاساکاابسبایسوکدایاجےئ

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤از اسح ٙبً ٩بساہلل ،ابوك٠حہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ك َ َِ ٠ح ٍَ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َّ
َّ
ی٩
ْٔش َ
اَفا َٓ َُ ٠ط َس َ٠بُ ُط َٓ َ٘ َت َ ١أَبُو كَ َِ ٠ح ٍَ یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ً ِ ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َی ٌِىٔي یَ ِو َ ٦حُ َ٨ي ِ ٕن ََ َٗ ٩ِ ٣ت َ ١ک َ ٔ ّ

َر ُج َّل َوأَ َخ َذ أَ ِس ََلبَ ُض َِ ٥وَ ٔ َِٟی أَبُو كَ َِ ٠ح ٍَ أُُ َّ٦سَِ ٠ی َٕ ٥و ََ ٌَ ٣ضا خٔ َِ ٨ح ْز َٓ َ٘ا َ ٢یَا أُُ َّ٦سَِ ٠ی ٕ٣َ ٥ا َص َذا ََٗ َٔ ٌَ ٣اَِ ٟت أَ َر ِز ُت َواہللٔ إ ٔ َِ ٪زَ٧ا
َ أَبُو كَ َِ ٠ح ٍَ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َص َذا َحس ْ
ٔیث َح َش ْ٩
ٔ٣ىِّي َب ٌِ ُـ ُض ِ ٥أَبِ ٌَخُ بٔطٔ بَ ِل َُ ٨ط َٓأ َ ِخب َ َر ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز أَ َر ِزَ٧ا ب ٔ َض َذا ا ِٟد ٔ َِ ٨ح َز َوک َ َ
ا ٪س ََٔل َح ا َِ ٌَ ٟح ٔ ٥یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ا ِٟد ٔ َِ ٨حزُ

ومیس نب اامسلیع ،امحد ااحسؼ نب دبع اہلل ،اوبہحلط ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن
رفامای اس دؿ ینعی نینح ےکدؿہک وج صخش یسک اکرف وک لتقرکے اگ وتاس اکرف اک امؽفاابسب ایسصخش وکےلم اگسپ اس دؿ اوبہحلط
ےن سیب اکرففں وک لتق ایک افر اؿ اک اسامؿ یھب ایل افر اوبہحلط (اینپ ویب ی) اؾ میلس ےس ےلم وتداھکی اؿ ےک اپس اکی ہ رج ےہ اوھنں
ےنوپاھچاےاؾ میلسہیایک ےہ۔اوھنںےناہکدخایکمسقریماارادہہیےہہکارگوکیئ اکرفریمےرقبیآےئوت ںیم اسہ رجےس
اساکٹیپاھپڑدفں۔سپاوبہحلطےنایکسربخروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرکدیاوبداؤدےناہکہیدحثینسحےہ۔اوبداؤد
ےناہکامہریرمادہ رجےہ۔اسدؿالہمجعاکایھتہرہ رجےھت
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحداقحسنبدبعاہلل،اوبہحلط،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگاامؾاچےہوتوتقمؽاکاسامؿاقلتوکہندےزینوھگڑاافرایھتہریھباسامؿںیمدالخںیہ
ابب  :اہجداکایبؿ
ارگاامؾاچےہوتوتقمؽاکاسامؿاقلتوکہندےزینوھگڑاافرایھتہریھباسامؿںیمدالخںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦
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راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤س ب ٩ح٨ب ،١وٟیس ب٣ ٩ش ،٥٠ػٔوا ٪ب٤ً ٩زوً ،بساٟزح ٩٤ب ٩جبير ب ٩نٔير ،حرضت ًوٖ ب٣ ٩اَٟ
اطحعی

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ح َِ ٨ب َٕٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َػٔ َِوا ُ ٪بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
َ
ُج َبي ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َٔي ِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ
َفا َٓ َ٘ىٔي ََ ٣س ْز
ٖ بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟاْلِ َ ِط َحع ٔ ِّی َٗا ََ َ ٢
َخ ِج ُت ََ ٍَ ٣زیِ ٔس بِ َٔ ٩حارٔث ٍَ ِٔی َُزِ َوة ٔ ُِ ٣ؤ َت ٍَ َ َ
ورا ٓ ََشأ َ َُ ٟط ا َِ ٤َ ٟسز ٔ ُّی كَائ ٔ َٔ ٍّ ٔٔ ٩ِ ٣ج ِٔ ٠سظ ٔ َٓأ َ ًِ َلا ُظ
َح َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َجز ُ ّ
ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِ ٟی ََِ ٟ ٩ٔ ٤ی َص َُ ٌَ ٣ط َُيِرُ َس ِی ٔٔطٔ َٓ ََ َ ٨
إٔیَّا ُظ ٓ ََّات َد َذ ُظ ََ ٛض ِی َئٍٔ َّ
رس ْد ُِ ٣ذ َص ْب َوس ََٔل ْح
َف ٕ
َق ًََِ ٠یطٔ َ ِ
اٟس ِر َٔ ٚو ََ ٣ـ ِی َ٨ا َٓ َٔ٘٠ی َ٨ا ُج ُ٤و ََ ُّ
ض َُ ٟط أَ ِط َ َ
اٟزوَ ٔ ٦وٓ ٔیض ٔ َِ ٥ر ُج ًَْ ١ل َی َ َ

َُخ َو ًَ ََل ُظ
َف َس ُط ٓ َ َّ
اٟزوم ٔ ُّی ُی ِِزٔی بٔا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َٓ َ٘ ٌَ َس َُ ٟط ا َِ ٤َ ٟسز ٔ ُّی َخَ ٠
ِٕ َػ ِ َ
ُخة ٕ ٓ َََّ ٤ز بٔطٔ ُّ
ُِ ٣ذ َص ْب َٓ َح ٌَ َُّ ١
اٟزوم ٔ ُّی ٓ ٌََ ِز َٗ َب َ َ
َف َسطُ َوس ََٔل َح ُط َٓ َ٤َّ ٠ا َٓ َتحَ اہللُ ًَزَّ َو َج َِّ ٤ُِ ٠ٟٔ ١شٔ٤ٔ٠ي َن َب ٌَ َث إَِٔ ٟیطٔ َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َٓأ َ َخ َذ َّٔ ٩ِ ٣
اٟشَٔ ٠ب َٗا َ٢
َٓ َ٘ َت َ٠طُ َو َح َاز َ َ
ًَ ِو ْٖ َٓأ َ َت ِی ُت ُط َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َخاُ ٔ ٟس أَ َ٣ا ًََ ٤ِ ٔ ٠ت أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضي ب ٔ َّ
اٟشَٔ ٠ب َ٘ ٠ِ ٔ ٟات ٔ َٔٗ ١ا َ ٢بَل َی َو َل ٜٔىِّي
رع َٓ ََّ َٜ ٨ضا ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أبََی أَ َِ ٪یزُ َّز ًََِ ٠یطٔ َٗا َِ ًَ ٢و ْٖ
اس َتِٜث َ ِرتُ ُط ُُِٗ ٠ت َٟتَرُ َّزُ َّ ٧ط ًََِ ٠یطٔ أَ ِو َْل ُ َ ِّ
ِ
َٓا ِج َت َ٨َ ٌِ ٤ا ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ؼ ِؼ ُت ًََِ ٠یطٔ ٗٔؼَّ ٍَ ا َِ ٤َ ٟسز ٔ ِّی َو َ٣ا ٓ ٌََ ََ ١خاْ ٔ ٟس َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی

ََ ًَل َی َ٣ا َػ ََ ٌِ ٨ت َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ َ٘ ٟس ا ِس َتِٜثَرِتُ ُط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا َخاُ ٔ ٟس َ٣ا َح ََ ٠٤

َ َیا َخاُ ٔ ٟس أَ ٥َِ ٟأَ ٔ
ََ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َٖ ٟ
َو َس ََّ ٥َ ٠یا َخاُ ٔ ٟس ُر َّز ًََِ ٠یطٔ َ٣ا أَ َخ ِذ َت ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا َِ ًَ ٢و ْٖ َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟط ُزوَ َ ٧
ًََ٠یطٔ وس َّ ٥٠و َ٣ا ذََ َ ٔ ٟ
ٔب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َخاُ ٔ ٟس َلَ َتزُ َّز ًََِ ٠یطٔ َص ِ ١أَْمُتْن
َ َٓأ ِخب َ ِرتُ ُط َٗا ََِ َٓ ٢ـ َ
ِ َ َ َ َ
و ٪لٔی أ ُ ََ ٣زائٔی َلَ ٥ِ ُٜػٔ َِوةُ أَ ِ٣زٔص َِٔ ٥و ًََِ ٠یض ٔ َِ َٛ ٥س ُر ُظ
َتارٔ َُ ٛ

ادمحنبدمحمنبلبنح،فدیلنب ملسم،وفصاؿنبرمعف،دبعارلنمحنبریبجنبریفن،رضحت وعػنب امکلایعجشےسرفاتیےہہک
ںیم زدی نب احرہث ےک اسھت زغفہ ومہت ںیم الکن افر الہ نمی ںیم ےس دمدی ریما رقیف وہا۔ اےکس اپس اکی ولتار ےک وسا ھچک ہن اھت۔
املسمونں ںیم ےس اکی صخش ےن افٹن ذحب ایک وت دمدی ےن اس ےس افٹن یک اھکؽ امیگن وج اس ےن ددیی اس ےن اس اھکؽ ےس
ڈاھؽ انبیئ رھپ مہ ےلچ اہیں کت ہک مہ رفؾ یک وفوجں ےس ےلم اؿ وفویجں ںیم اکی صخش ارقش وھگڑے رپ وسار اھت سج یک زنی
رہنسییھتافراےکسایھتہریھبرہنسےےھتفہاملسمونںرپوخبےلمحرکراہاھت۔دمدیاسوساریکرکفںیماکیاٹچؿیکآڑںیمھٹیب
ایگ۔بجفہوسارادرھےس سگراوتدمدیےناےکسوھگڑےےکاپؤںاکٹڈاےل۔بجفہرگ زپاوتدمدیاسرپ ڑچھ اھٹیبافراسوک

لتقرکدایافراساکوھگڑاافرایھتہرفریغہےلےیلبجاہللاعتیلےناملسمونںوکحتفانعتیرفامدیوتاخدلنبفدیلےن(وجرکشل ےک
رسدارےھت)دمدیےکاپس یسکوکاجیھبافر اسامؿںیمےس ھچکہصحایل۔رضحتوعػ ےتہکںیہہک ںیماخدلنبفدیل ےکاپس آایافر
ںیمےناہکاےاخدل!ایکںیہمتںیہنولعمؾہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوتقمؽاکاسامؿاقلتےکےیلرقمررفامایےہ؟
اخدلےناہکںیماجاتنوہںنکیلہیاسامؿتہباھت(اسےیلںیمےناسںیمےسھچکہصحےلایل)ںیمےناہکمتہیاسامؿاسوکددیف
فرہنںیممتوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمیئاؤںاگنکیلاخدلنبفدیلےناسامؿدےنیےسااکنررکدای۔وعػےناہک
رھپمہبساےھٹکوہےئوتںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمدمدیاکہصقایبؿایکافروجاخدلےناسےکاسھتایک
فہیھب ایبؿرکدایسپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچاےاخدل!وتےنااسیویکںایک؟اخدلےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسںیمےناساسامؿوکزایدہوصترایک(اسےیلاسںیمےسھچکہصحایل)آپےنرفامایاےاخدل!وجوتےناسےسایل ےہ
فہاسوک فاسپرکدے۔وعػےناہکاخدلوجفدعہںیمےنمتےسایکاھتفہوپرارکداھکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچفہ
ایک؟وتںیمےنبسہصقہہکانسای۔ہینسرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسہصغوہےئافررفامایاےاخدلاسوکرہسگتمدے
ایکمتولگہی اچےتہوہہکریمےرقمرےیکوہےئاریمفںافررسدارفںوکوھچڑدف۔فہوجااھچاکؾرکںیاسےسافدئہااھٹؤافرربی
ابتاںیھنرپڈاؽدف۔
رافی  :ادمحنبدمحمنبلبنح،فدیلنبملسم،وفصاؿنبرمعف،دبعارلنمحنبریبجنبریفن،رضحتوعػنبامکلایعجش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
ارگاامؾاچےہوتوتقمؽاکاسامؿاقلتوکہندےزینوھگڑاافرایھتہریھباسامؿںیمدالخںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 947

راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤س ب ٩ح٨ب ،١وٟیس ،خَلز بٌ٣ ٩ساً ،٪وٖ ب٣ ٩ا َٟاطحعی

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ح َِ ٨ب َٕٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ث َ ِو ّرا ًَ َِ ٩ص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َٓ َح َّسثَىٔي ًَ َِ ٩خأ ٔ ٟس بِ ٔ٩
اُ ٩ِ ًَ ٪ج َبي ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َٔيِر ٕ ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ
ٖ بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟاْلِ َ ِط َحع ٔ ِّی ِ َ ٧ح َو ُظ
ََ ٌِ ٣س َ
ادمحنبدمحمنبلبنح،فدیل،الخدنبدعماؿ،وعػنبامکلایعجشےساکیدفرسیدنسےکاسھتیھبایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :ادمحنبدمحمنبلبنح،فدیل،الخدنبدعماؿ،وعػنبامکلایعجش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وتقمؽاکامتؾاسامؿاقلتوکےلماگافراسےسسمخہنایلاجےئاگ
ابب  :اہجداکایبؿ
وتقمؽاکامتؾاسامؿاقلتوکےلماگافراسےسسمخہنایلاجےئاگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 948

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،اسٌ٤ی ١بً ٩یاغ ،ػٔوا ٪ب٤ً ٩زوً ،بساٟزح ٩٤ب ٩جبير ب ٩نٔير ،حرضت ًوٖ ب٣ ٩اَٟ
اطحعی اور خاٟس ب ٩وٟیس

ا ٪بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َٔيِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
 ١بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
غ ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ

ٖ بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟاْلِ َ ِط َحع ٔ ِّی َو َخأٟسٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضي ب ٔ َّ
ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ
اٟشَٔ ٠ب َ٘ ٠ِ ٔ ٟات ٔ َٔ ١و٥َِ ٟ
یُ َد ِِّ ٤ص َّ
اٟشََ ٠ب

دیعس نبوصنمر،اامسلیعنبایعش،وفصاؿنبرمعف،دبعارلنمحنبریبجنبریفن،رضحتوعػنبامکلایعجشافراخدلنبفدیلےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن وتقمؽ ےک اابسب ےک قلعتم رفامای ہکاس اک اابسب لتق رکےن فاےل ےک ےیل
ےہافراسںیمےسسمخہناکنالاجےئاگ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،الیعمسنبایعش،وفصاؿنبرمعف،دبعارلنمحنبریبجنبریفن،رضحتوعػنبامکلایعجشافراخدلنب
فدیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشزیمخاکرفوکلتقرکاگیاسوکیھبوطبرااعنؾاسےکاابسبںیمےسھچکےلماگ
ابب  :اہجداکایبؿ
وجصخشزیمخاکرفوکلتقرکاگیاسوکیھبوطبرااعنؾاسےکاابسبںیمےسھچکےلماگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 949

راوی  :ہارو ٪بً ٩باز ،وٛیٍ ،ابواسح ،ٙابوًبیسہ ،حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز

ارو ُ ٪بِ ًَُ ٩بَّاز ٕاْلِ َ ِزز ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی ًُب َ ِی َس َة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َص ُ

اَ َٗ ٪ت َُ ٠ط
ٕ أَبٔی َج ِض ٕ ١ک َ َ
َن َّٔ َ٠ىٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦بَ ِسرٕ َس ِی َ
اہرفؿنبابعد،فعیک،اوبااحسؼ،اوبدیبعہ،رضحتدبعاہللنبوعسمدےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنگنج
دبرےکومہعقرپ ھجوکریمےہصحےسزادئاوبلہجیکولتاردی۔انبوعسمدےناسوکلتقایکاھت۔
رافی  :اہرفؿنبابعد،فعیک،اوباقحس،اوبدیبعہ،رضحتدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشتمینغیکمیسقتےکدعبآےئاسوکہصحہنےلماگ
ابب  :اہجداکایبؿ
وجصخشتمینغیکمیسقتےکدعبآےئاسوکہصحہنےلماگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 950

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،اسٌ٤ی ١بً ٩یاغ٣ ،ح٤س ب ٩وٟیس٨ً ،بسہ ب ٩سٌیس ،ابوہزیزہ ،حرضت سٌیس بً ٩اؾ

غ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟیسٔ اٟزُّبَ ِیس ِّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ََّ ٨ِ ًَ ٪ب َش ٍَ بِ َ٩
 ١بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ا ٪بِ ََ ٩سٌٔیسٔ
َسٌٔی ٕس أَ ِخب َ َر ُظ أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة یُ َح ِّس ُث َسٌ َ
ٔیس بِ َ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اؾ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث أَبَ َ

رسیَّ ٍٕ ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٔ ٗ ٍٔ٨ب َِ َ ٧ ١ح ٕس َٓ َ٘س َٔ ٦أَبَا ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوأَ ِػ َحابُطُ ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اؾ ًَل َی َ ٔ
بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
یٕ َٓ َ٘ا َ ٢أَبَا ُ ٪ا ِٗ ٔش ِ٨َ َٟ ٥ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َٓ ُُِ٘ ٠ت ََل َت ِ٘ ٔش ُِ َٟ ٥ض َِ ٥یا
ب ٔ َد ِیب َ َر َب ٌِ َس أَ َِ َٓ ٪ت َح َضا َوإ ٔ َُّ ٪حز ُ ََ ٦خ ِیٔ٠ض ٔ ِْ ٔ ٟ ٥

ض َؿا َٕ٘ َٓ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِجِ ٔ ٠ص یَا أَبَا ُ٪
َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَبَا ُ ٪أََ ِ ٧ت ب ٔ َضا یَا َوبِزُ َت َح َّس ُر ًَ َِ ٠ی َ٨ا َٔ ٩ِ ٣رأ ِ ٔ
َوَ ٥َِ ٟی ِ٘ ٔش ُِ َٟ ٥ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دیعسنبوصنمر،اامسلیعنبایعش،دمحمنبفدیل،عتبدہنبدیعس،اوبرہریہ،رضحتدیعسنباعصےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اابؿ نبدیعس نب اعص وک اکی دہتس اکرسدار انب رک دمہنی ےس دجنیک رطػ اجیھب رھپ اابؿ نبدیعس افر اؿ ےک
اسیھتآپےکاپسولٹرکآےئ۔بجآپربیخحتفرکت ےےھتافراےکنوھگڑفںےک گنوجھکرفںیکاھچؽےکےھت۔اابؿےن
اہک ای روسؽ اہلل! امہرے ےیلیھب میسقت رفامےیئ۔ اوبرہریہ وبےل ای روسؽ اہلل! اؿ ےکےیل میسقت ہن رفامےیئ(ویکہکن امؽ میسقت وہاکچ
اھتزینہیاسگنجںیمرشکییھبہنےھت)اابؿےناہکاےفربوتایسیابںیترکاتےہ(فربیلبیکرطحاکاکیاجونروہاتےہ)وتایھب
امہرےاپساضؽیکوچیٹےسارترکآایےہ(اضؽاکیاہپڑیاکانؾےہ)روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےاابؿ!ھٹیب

اج۔افرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناابؿوکافراسےکاسویھتںوکہصحہندای۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،الیعمسنبایعش،دمحمنبفدیل،عتبدہنبدیعس،اوبرہریہ،رضحتدیعسنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وجصخشتمینغیکمیسقتےکدعبآےئاسوکہصحہنےلماگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 951

راوی  :حا٣س ب ٩یحٌي  ،سٔیا ،٪اسٌ٤ی ١ب ٩ا٣یہ ،حرضت ابوہزیزہ

 ١بِ ُ ٩أ ُ ََّ ٣ی ٍَ َٓ َح َّسثَ َ٨ا ُظ اٟزُّصِز ٔ ُّی
َح َّسثَ َ٨ا َحا ُٔ ٣س بِ َُ ٩ی ِحٌَي ا َِ ٟب ِ٠خ ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اٟزُّصِز ٔ ُّی َو َسأ َ َُ ٟط إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َق ٔش َّي یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َٔ َٗ ٢س ُِ ٣ت ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٍَ ٨و َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَُ َّ ٧ط َسَ ٨ِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َش ٍَ بِ ََ ٩سٌٔی ٕس ا َِ ُ ٟ
اؾ َٓ َ٘ا َََ ٢ل ُت ِشض ٔ ُِ َٟ ٥ط َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ٢
ب ٔ َد ِیب َ َر ح ٔي َن ا ِٓت َ َت َح َضا ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُط أَ ِ ٪ی ُِشض ٔ َ ٥لٔی َٓ َتَ َ ََّ ٥َ ٠ب ٌِ ُف ُو ِٔ ٟس َسٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اؾ َیا ًَ َح ّبا َ ٔ ٟوبِز ٕ َٗ ِس َت َسلَّی ًَ َِ ٠ی َ٨ا ُٔ َٗ ٩ِ ٣سوَ ٔ ٦ؿا ٕ ٢ی ٌَُيِّرُنٔی بٔ َ٘ ِت ٔ ١ا ِ٣ز ٔ ٕئ
 ١ابِ ِٔ َٗ ٩و َٗ َٕ٘ َٓ ١ا ََ ٢سٌٔی ُس بِ ُ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
َٓ ُُِ٘ ٠ت َص َذا َٗات ٔ ُ

ُک َُ ٣ط اہللُ َت ٌَال َی ًَل َی َی َس َّی َو ٥َِ ٟیُضٔىِّي ًَل َی َی َسیِطٔ َ
ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠أَ ِ َ

احدم نب ییحی ،ایفسؿ ،اامسلیع نب اہیم ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دمہنی ںیم آای افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ربیخںیمےھتبجآپےناسوکحتفایکاھتںیمےنآپےساہکریماہصحیھبدےئجیوتدیعسنباعصےکڑلوکںںیمےسیسکےناہک
ہکمہاسوکرہ سگہصحہندںیےگںیمےناہکانبوقلقاکیہیاقلتےہ۔دیعسےناہکبجعتےہاکیفربرپوجاضؽیکوچیٹےسارت
رکامہرےاپسآایےہوجےھجماکیاملسمؿےکلتقرپداکمھاتےہ۔اہللاعتیلےناسوکریمےاہھترپزعتدیافر ھجوکاسےک
اہوھتںذلیلہنایک۔
رافی  :احدمنبییحی،ایفسؿ،الیعمسنباہیم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وجصخشتمینغیکمیسقتےکدعبآےئاسوکہصحہنےلماگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 952

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،ابواسا٣ہ ،بزیس ،ابوبززہ ،حرضت ابو٣وسي

وسي َٗا َٔ َٗ ٢س ِ٨َ ٣ا ٓ ََوا َٓ ِ٘ َ٨ا َر ُسو َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٍَ ٣ح َّسثَ َ٨ا ب ُ َزیِ ْس ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
َ
َ
اب ًَ ِِ َٓ ٩تحٔ َخ ِیب َ َر َٔ ٨ِ ٣ضا
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن ا ِٓت َ َتحَ َخ ِیب َ َر َٓأ ِس َض َ٨َ َٟ ٥ا أَ ِو َٗا ََٓ ٢أ ًِ َلاَ٧ا َٔ ٨ِ ٣ضا َو َ٣ا َٗ َش َْٔ ٥لَ َح ٕس َُ َ
ْف َوأَ ِػ َحابُطُ َٓأ َ ِس َض َُ َٟ ٥ض ُِ ٌَ ٣َ ٥ض ِ٥
َط ِیئّا إ ٔ ََّل َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟطض ٔ َس ٌََ ٣طُ إ ٔ ََّل أَ ِػ َح َ
اب َسٔٔی َ٨ت ٔ َ٨ا َج ٌِ َ ْ
دمحم نب العء ،اوبااسہم ،ربدی ،اوبربدہ ،رضحت اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک مہ ہشبح ےس آےئ مہ ےن روسؽ اہلل وک اپای سج فتق ہک
آپےنربیخوکحتفایکوتآپےنمہوکربیخیکتمینغںیمےسہصحایکایہیاہکہکمہوکدای(ینعیہصحیکرصاتحیک)افراسںیمےس
یسک اغبئ ےک ےیل ہصح ہن دای وساےئ اس ےک وج آپ ےک اسھت احرض اھت افر ڑلایئ ںیم رشکی اھت رگمامہرے یتشک ےک اسویھتں وک
دای۔ینعیرفعجنبایباطبلافراؿےکبساسویھتںوکدای
رافی  :دمحمنبالعء،اوبااسہم،ربدی،اوبربدہ،رضحتاوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وجصخشتمینغیکمیسقتےکدعبآےئاسوکہصحہنےلماگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 953

راوی ٣ :حبوب ب٣ ٩وسي ،ابوػاٟح ،ابواسح ،ٙک٠یب ب ٩وائ ،١ہانی بٗ ٩یص ،حبیب ب ٩ابی ٠٣یٜہ ،حرضت اب٤ً ٩ز

یب بِ ٔ٩
وسي أَبُو َػإ ٔ ٟح أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙا َِٔ ٟزَار ُّٔی ًَ ِ ٩کَُِ ٠ی ٔب بِ َٔ ٩وائ َٕٔ ٩ِ ًَ ١صأ ٔ ٧ئ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ َِ ٩حب ٔ ٔ
وب بِ َُ ٣ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣حبُ ُ
ا ٪اَ ِ ٧ل َِٔ َٙ ٠ی َحا َجٍٔ
أَبٔی َُِ ٠٣ی َ ٩ِ ًَ ٍَ ٜابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠اَ ٦ی ٌِىٔي یَ ِو َ ٦بَ ِس ٕر َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َِّ ًُ ٪ث ََ ٤
ُ
َاب َُي ِ َر ُظ
َرض َب َُ ٟط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َش ِض َٕ ٥وَ ٥َِ ٟی ِ ٔ
رض ِب ْٔلَ َح ٕس ُ َ
اہللٔ َو َحا َج ٍٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َوإنٔيی أبَای ٔ ٍُ َٟطُ ٓ َ َ

وبحمب نبومیس،اوباصحل ،اوبااحسؼ  ،بیلکنب فالئ،اہین نبسیق،بیبح نبایبملبکہ ،رضحتانب رمع ےسرفاتی ےہ ہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدبرےکدؿہبطخےکےیلڑھکےوہےئافررفامایکشیبامثعؿاہللافراےکسروسؽےکاکؾےسےئگںیہافر
ںیماؿیکرطػےستعیبرکاتوہںرھبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتامثعؿےکےیلتمینغںیمہصحرقمررفامای
افررضحتامثعؿےکوسایسکریغاحرضصخشےکےیلہصحرقمرںیہنایک۔
رافی  :وبحمبنبومیس،اوباصحل،اوباقحس،بیلکنبفالئ،اہیننبسیق،بیبحنبایبملبکہ،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتافرالغؾوکتمینغوکامؽںیمےسھچکہصحانلماچےیہایںیہن؟
ابب  :اہجداکایبؿ
وعرتافرالغؾوکتمینغوکامؽںیمےسھچکہصحانلماچےیہایںیہن؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 954

راوی ٣ :حبوب ب٣ ٩وسي ،ابوػاٟح ،ابواسح ،ٙک٠یب ب ٩وائ ،١ہانی بٗ ٩یص ،حبیب ب ٩ابی ٠٣یٜہ ،حرضت اب٤ً ٩ز

وسي أَبُو َػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙا َِٔ ٟزَار ُّٔی ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩ا ِِ ٤ُ ٟد َتارٔ بِ َٔ ٩ػ ِیف ٕٓٔی ًَ ِ٩
وب بِ َُ ٣ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣حبُ ُ
یس بِ ٩صُز ُ٣زَ َٗاَ َٛ ٢تب َ٧ح َس ُة إلٔ َی ابًَِ ٩بَّا ٕ َ
َُک أَ ِط َیا َئ َو ًَ ِ ٩ا ُِ٠٤ِ ٤َ ٟو ٔک أَ َُ ٟط ِٔی ا َِِ ٟٔی ٔئ َط ِی ْئ
ٔ
َ َ ِ
َیز ٔ َ ٔ ِ
ض َی ِشأُ ُٟط ًَ َِ َٛ ٩ذا َو ََ ٛذا َوذ َ َ
ض َِ ٟو ََل أَ َِ ٪یأتِ َٔی أ ُ ِح ُ٤و َٗ ٍّ
َو ًَ ِ ٩اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
یب َٓ َ٘ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ُخ ِج َ ٍَ ٣َ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َص ُِ َٟ ١ضَ َّ٩ن ٔؼ ْ
ئ َص َِ َّ٩ُٛ ١ی ِ ُ

ی ٩ا َِ ٟح ِزوَی َو َی ِش٘ٔي َن ا ِ٤َ ٟا َئ
ا ٪یُ ِح َذی َوأَ َّ٣ا اَ ٨ِّ ٟشا ُئ َٓ َ٘ ِس ُ َّ٩ٛیُ َساو ٔ َ
َ٣ا َٛت َِب ُت إَِٔ ٟیطٔ أَ َّ٣ا ا ُِ٠٤ِ ٤َ ٟو ُک ََٓ َ َ

وبحمب نبومیس،اوباصحل ،اوبااحسؼ  ،بیلکنب فالئ،اہین نبسیق،بیبح نبایبملبکہ ،رضحتانب رمع ےسرفاتی ےہ ہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدبرےکدؿہبطخےکےیلڑھکےوہےئافررفامایکشیبامثعؿاہللافراےکسروسؽےکاکؾےسےئگںیہافر
ںیماؿیکرطػےستعیبرکاتوہںرھبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتامثعؿےکےیلتمینغںیمہصحرقمررفامای
افر رضحت امثعؿ ےک وسا یسک ریغ احرضصخش ےک ےیل ہصح رقمر ںیہن ایک۔ ےس رفاتی ےہہک دجنہ ےن انب ابعس یک رطػ تہب
یسابںیتںیھکلنجےکابرےںیمااسفتسرایکایگاھتاؿںیمہییھباھتہکارگالغؾاہجدںیمرشکیوہوتایکاسوکیھبامؽتمینغںیم
ےسھچکہصحےلماگایںیہن؟افرہیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاہجدںیموعرںیتیھباجیتںیھت ایںیہنزینا وکیھب
ھچکہصحاتلماھتایںیہن؟انبابعسےناہکارگےھجماسابتاکڈرہنوہاتہکفہوکیئامحتقرکےھٹیباگوتںیماسوکوجابہناتھکلرھپانب
ابعسےنہیوجاباھکلہکالغؾوکااعنؾےکوطررپھچکدےدایاجےئافرہیہکوعرںیتزویمخںیکدھکی اھبؽرکیتںیھتافراپینالپیت
ںیھت۔
رافی  :وبحمبنبومیس،اوباصحل،اوباقحس،بیلکنبفالئ،اہیننبسیق،بیبحنبایبملبکہ،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وعرتافرالغؾوکتمینغوکامؽںیمےسھچکہصحانلماچےیہایںیہن؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 955

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌي بٓ ٩ارض ،اح٤س ب ٩خاٟس ،اب ٩اسح ،ٙابوجٌْف ،حرضت یز یس ب ٩ہز٣ز

ْف َواٟزُّصِز ٔ ِّی
ض َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َی ٌِىٔي ا َِ ٟوصِ ٔي َّي َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی َج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
َح َب ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ٢
ض َی ِشأَُ ُٟط ًَ ِ ٩اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
َحور ُّٔی إلٔ َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ئ َص َِ َّ٩ُٛ ١ی ِظ َض ِس َ ٪ا ِِ َ ٟ
یس بِ ٔ ٩صُ ِز ُ٣زَ َٗا ََ َٛ ٢ت َب ِ َ ٧ح َسةُ ا ُِ َ ٟ
َ
رض َ٪
اَ ٪ی ِ ٔ
اب ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َص ِ ١ک َ َ
رض ُب َُ ٟض َّ٩بٔ َش ِض َٕٗ ٥ا ََٓ ٢أَ٧ا َٛت َِب ُت َ ٔ ٛت َ
ض إلٔ َی ِ َ ٧ح َس َة َٗ ِس َُ َّ٩ٛی ِح ُ ِ
ا ٪یُ ِز َؿ ُذ َُ ٟضَّ٩
َح َب ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َّ٣ا أَ ُِ ٪ی َِ
رض َب َُ ٟض َّ٩بٔ َش ِض َََٕ ٓ ٥ل َو َٗ ِس ک َ َ
ا ِِ َ ٟ
دمحم نب ییحی نب افرس ،ادمح نب اخدل ،انب ااحسؼ  ،اوبرفعج ،رضحت سی دی نب رہزم ےس رفاتی ےہ ہک دجنہ رحفی ےن انب ابعس ےس
ید رکدرایتفایکہکایکوعرںیتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیمگنجںیماجایرکیتںیھت؟افرایکاؿاکیھبہصحرقمر
اھت؟ وت ںیم ےن انب ابعس یک رطػ ےس وجاب اھکل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم وعرںیت گنج ںیم اجای رکیت
ںیھتنکیلااکنہصحرقمرہنوہاتاھتہکلبوطبرااعنؾاؿوکھچکدےدایاجاتاھت۔
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،ادمحنباخدل ،انباقحس،اوبرفعج،رضحتسیدینبرہزم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وعرتافرالغؾوکتمینغوکامؽںیمےسھچکہصحانلماچےیہایںیہن؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 956

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩سٌیس ،زیس اب ٩حباب ،رآٍ ب ٩س٤٠ہ ب ٩زیاز ہ ،حْشد ب ٩زیاز ےن اپىي زازی ا ٦زیازاطحٌیہ

ْش ُد بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوَُيِرُ ُظ َٗاَلَ أَ ِخب َ َرَ٧ا َزیِ ُس بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َب ٔ
اب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َرآ ٔ ٍُ بِ َُ ٩س ٍَ ٤ََ ٠بِ ٔ ٩زٔیَاز ٕ َح َّسثَىٔي َح ِ َ
َخ َج ِت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی َُزِ َوة ٔ َخ ِیب َ َر َساز ٔ َض س ِّٔت ن ِٔش َوة ٕ ٓ ََب ََّ ٠
زٔ َیاز ٕ ًَ َِ ٩ج َّستٔطٔ أ ُ ِّ ٦أَبٔیطٔ أََ َّ ٧ضا َ َ

َّ
َّ
َخ ِجت ُ َّن
َخ ِجت ُ َّن َوبّٔٔذِ َٔ َ ٩ِ ٣َ ٪
َفأَیِ َ٨ا ٓ ٔیطٔ ا َِ َِ ٟـ َب َٓ َ٘ا ََ َ ٩ِ ٣َ ٍَ ٣َ ٢
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ب ٌَ َث إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َٓحٔئِ َ٨ا َ َ
َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ََخ ِج َ٨ا َن ِِز ٔ َُّ ٢
اٟظ ٌَ َز َونٌُٔي ُن بٔطٔ ِٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َو َ٨َ ٌَ ٣ا َز َوا ُئ ا َِ ٟح ِزوَی َو٨َ ُ ٧او ٔ ُِّ ٢
اٟش َض َاَ ٦و َن ِشِٔی
َ
َّ
َ َٗاَِ ٟت
ا ٪ذََ ٔ ٟ
اٟشو ٔ َیَ٘ َٓ ٙا ََ ٩َ ٤ُِ ٗ ٢حًَّي إٔذَا َٓ َتحَ اہللُ ًََِ ٠یطٔ َخ ِیب َ َر أَ ِس َض َ٨َ َٟ ٥ا َ٤َ ٛا أَ ِس َض َٔ ٟ ٥رلِّ َجا َٔٗ ٢ا َُِ ٠ُٗ ٢ت ََ ٟضا َیا َج َّسةُ َو َ٣ا ک َ َ
َت ِّ ٤زا

اربامیہنبدیعس،زدیانبةحب،راعفنبہملسنبزایدہ،رشحجنبزایدےناینپدادیاؾزایداشخعبہےسرفاتیایکےہہکفہربیخیک

گنج ںیم روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکاسھت ںیلکن۔ اےکن العفہ ھچ وعرںیت افر ںیھت۔ اؾ زاید یتہ ںیہ ہک بج روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ربخ یلم وت آپ ےن مہ وک الب اجیھب۔ مہ ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ہصغ ںیم ےھت۔ آپ ےن وپاھچ مت سک ےک
اسھتآںیئ افرسکیک ااجزت ےسآںیئ؟ مہ ےن رعض ایک ای روسؽاہلل! مہ ںیلکن مہابولں وک یتٹب ںیہ افراسیک دمد ےس اہللیک راہ
ںیم دمد اچنہپیت ںیہ افر امہرے اسھت زویمخں یک دفا ےہ۔ مہ اجمدہفں وک ریت ال ال رک دیتی ںیہ افر ا وک  ںو وھگؽ رک الپیت ںیہ۔ آپ ےن
رفامایااھچوترھپروہ۔اہیںکتہکربیخحتفوہاوتآپیلصاہللہیلعفملسےنمہوکفاسییہہصحدایاسیجہکرمدفںوکدایاھت۔رشحجنب
زایدےناہکںیمےناؿےسوپاھچدادیاامں!فہہصحایکاھت؟اوھنںےناہکوجھکرںیںیھت۔

رافی  :اربامیہنبدیعس،زدیانبةحب،راعفنبہملسنبزایدہ،رشحجنبزایدےناینپدادیاؾزایداشخعبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وعرتافرالغؾوکتمینغوکامؽںیمےسھچکہصحانلماچےیہایںیہن؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 957

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١بْش بٔ٣ ٩ـ٣ ،١ح٤س ب ٩زیس٤ً ،ير ٣ولی ابوا٠ٟح٥

ْش َی ٌِىٔي ابِ َ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔ ٣ُ ٩ِ ًَ ١ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩زیِ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًُ َ٤ي ِ ْر َِ ٣ول َی آبٔی َّ
اِ ٠ٟح َٔٗ ٥ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ْ
َطض ٔ ِس ُت َخ ِیب َ َر ََ ٍَ ٣سا َزت ٔی ََٓ َ َّ٤ُ ٠وا ِ ٔ َّی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣ز بٔی َٓ ُ٘ ِِّ ٠س ُت َس ِیّٔا َّٓٔذَا أََ٧ا أَ ُج ُّز ُظ َٓأ ُ ِخب ٔ َر أَنيی
ََ ْ ُ٠٤٣
اَ ٪رح ََّ٦
َخث ٔ ِّی ا َِ ٤َ ٟتا َٔ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ أََّ٧طُ  ٥َِ ٟی ُِشض ٔ َِٟ ٥طُ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو َٗا َ ٢أَبُو ًُب َ ِی ٕس ک َ َ
وک َٓأ ََ ٣ز لٔی بٔظَ ِی ٕئ ِٔ ُ ٩ِ ٣
ِ
اِ ٠ٟح ًََ ٥ل َی َن ِٔ ٔشطٔ ٓ َُش ِِّم آبٔی َّ
َّ
اِ ٠ٟح ٔ٥
َ
ادمحنبلبنح،رشبنب ،لض،دمحمنبزدی،ریمعومیلاوباےس مےسرفاتیےہہکںیمربیخیکگنجںیماےنپآاقےکاسھتایگ۔اوھنں
ےنریمےابرےںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایک(ہکاسوکاسھتےلاجںیئایںیہنآپےنااجزتدیافر
 ھجوکایھتہرااھٹرکےنلچاکمکحرفامایوتاکیولتارریمیرمکںیماکٹلدییئگافرںیماتچنیھکاھترھپآپوکولعمؾوہاہکںیمالغؾوہںوتآپ
ےنےھجموطبرااعنؾھچکاسامؿدای۔
رافی  :ادمحنبلبنح،رشبنب ،لض،دمحمنبزدی،ریمعومیلاوباےس م
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وعرتافرالغؾوکتمینغوکامؽںیمےسھچکہصحانلماچےیہایںیہن؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 958

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابوسٔیا ،٪حرضت جابز

اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ٔ٣ی ُح أَ ِػ َحابٔی ا ِ٤َ ٟا َئ یَ ِو َ٦
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ ٍَ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
بَ ِس ٕر
دیعس نب وصنمر ،اوباعمفہی ،اشمع ،اوبایفسؿ ،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہہک دبر ےک دؿ ںیم اےنپاسویھتں (ینعی املسم ونں) ےک
ےیلاپینرھباتاھت۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،اوباعمفہی،اشمع،اوبایفسؿ،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئرشمکاملسمونںےکاسھتوہرکڑلےوتایکاوکسامؽتمینغںیمےسہصحےلماگ؟
ابب  :اہجداکایبؿ
ارگوکیئرشمکاملسمونںےکاسھتوہرکڑلےوتایکاوکسامؽتمینغںیمےسہصحےلماگ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 959

راوی ٣ :شسز ،یحٌي بٌ٣ ٩ين ،یحٌي ٣ ،آ ،َٟـیً ،١بساہلل ب ٩زی٨ار ،رعوہ ،حرضت ًائظہ

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َو َی ِحٌَي بِ ٌُٔ٣َ ٩ي ٕن َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟا َِ ُٔ ٟـ ِی ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٔ ٧ ٩یارٕ ًَ ِِ ُ ٩
ْشٔٛي َن َٔ ٟح َ ٙبٔأ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٔ ٟ ٥َ ٠ی َ٘ات ٔ َُ ٌَ ٣َ ١ط َٓ َ٘ا َِ ٢ار ٔج ٍِ ث ُ ََّّ ٥ات َٔ َ٘ا َٓ َ٘ا َ ٢إَّٔ٧ا ََل
َٗا ََ ٢ی ِحٌَي إ ٔ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ْش ٕک
َن ِش َتٌٔي ُن ب ٔ ُٔ ِ ٤
دسمد ،ییحی نب نیعم ،ییحی ،امکل ،لیضف ،دبعاہلل نب دانیر ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک رشمنیک ںیم ےس اکی صخش
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس آ الم افر آپ ےک اسھت لم رک گنج رک ےن اگل۔ آپ ےن رفامای ولٹ اج مہ یسک رشمک یک دمد
وبقؽںیہنرکںیےگ۔
رافی  :دسمد،ییحینبنیعم،ییحی،امکل،لیضف،دبعاہللنبدانیر،رعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھگڑےےکہصحاکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ
وھگڑےےکہصحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 960

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١ابوٌ٣اویہً ،بیساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ ٍَ َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ْف ٔسطٔ
ْف ٔسطٔ ثَ ََلثَ ٍَ أَ ِس ُض َٕ ٥س ِض ّ٤ا َُ ٟط َو َس ِض َ٤ي ِ ٔن َ َ ٔ ٟ
أَ ِس َض ََ ٔ ٟ ٥ز ُج َٕ ١وَ َ ٔ ٟ
ادمحنبلبنح،اوباعمفہی،دیبع اہلل،انعف ،رضحتانبرمعےس رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنوھگڑوسارافروھگڑے
ےک ےصاگلےئاکیہصحوھگڑوساراکافردف ےصوھگڑےےک
رافی  :ادمحنبلبنح،اوباعمفہی،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وھگڑےےکہصحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 961

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨بً ،١بساہلل ،یزیس ،ابو ً٤زہ ےن اپ٨ے واٟس سے روایت

یس َح َّسثَىٔي ا ِِ ٤َ ٟش ٌُوز ٔ ُّی َح َّسثَىٔي أَبُو ًَ َِ ٤ز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ٢أَ َت ِی َ٨ا َر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩یز ٔ َ
ْف و َ٨َ ٌ٣ا َ َ
َّ
َّ َ
ض َس ِض َ٤ي ِ ٔن
ِْف ٔ
َف ْض َٓأ ًِ َلي ک ُ َّ ١إ ٔ ِن َشا ٕ٨َّ ٣ٔ ٪ا َس ِض ّ٤ا َوأَ ًِ َلي َ َ ٠ٟٔ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أ ِر َب ٌَ ٍَ َن َ ٕ َ َ َ
ادمح نب لبنح ،دبع اہلل ،سیدی ،اوب رمعہ ےن اےنپ فادل ےس رفاتی ایک ےہ ہک مہ اچر آدیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس
آےئافرامہرےاسھتاکیوھگڑااھتآپےنمہںیمےسرہآدیموکاکیاکیہصحدایافروھگڑےوکدف ےصدےیئ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعاہلل،سیدی،اوبرمعہےناےنپفادلےسرفاتی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وھگڑےےکہصحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 962

راوی ٣ :شسز ،ا٣یہ ب ٩خاٟس٣ ،شٌوز ،ابوً٤زہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا أ ُ ََّ ٣ی ٍُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا ا ِِ ٤َ ٟش ٌُوز ٔ ُّی ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١آ ٔ ٢أَبٔی ًَ َِ ٤ز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ َِ ٤ز َة ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ إ ٔ ََّل أَُ َّ ٧ط َٗا َ٢
ض ث َ ََلثَ ٍُ أَ ِس ُض ٕ٥
ثَ ََلثَ ٍُ َن َْفٕ َزا َز ََٓ َ َ
أَ٠ِ ٔ ٟ ٪ارٔ ٔ
دسمد،اہیمنباخدل،وعسمد،اوبرمعہےس(اکیدفرسیدنسےس)بسحاس قرفاتیےہرگماسںیمہیااضہفےہہکمہنیتآدیم
ےھتسپوھگڑوسارےکنیت ےصےھت۔
رافی  :دسمد،اہیمنباخدل،وعسمد،اوبرمعہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وھگڑےےکہصحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 963

راوی ٣ :ح٤س بً ٩یشٌي٣ ،ح ٍ٤ب ٩یٌ٘وب ،ابویٌ٘وبً ،بساٟزح٤ا ٪ب ٩یزیس اَلنؼاری٣ ،ح ٍ٤ب ٩جاریہ انؼاری

وب بِ َٔ ٣ُ ٩ح ٍِّٕ ٤
وب بِ َٔ ٣ُ ٩ح ِّ ٍٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َی ٌِ ُ٘ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح ِّ ٍُ ٤بِ َُ ٩ی ٌِ ُ٘ َ
َقا ٔ َّ ی٩
رقؤُا
ا ٪أَ َح َس ا َِّ ُ ٟ
ُک ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
یس اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ َُ ٣ح ِّ ٍٔ ٤بِ َٔ ٩جارٔیَ ٍَ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َوک َ َ
یَ ِذ ُ ُ
ئ أ ٟذ َ َ َ
َّ
َّ
اض یَ ُضزُّ َ َ
ارع
َق َ
ْص ِٓ َ٨ا ًَ َِ ٨ضا إٔذَا اُ ٨َّ ٟ
ا ِِ ُ ٟ
آَٗ ٪ا ََ ٢طض ٔ ِسَ٧ا ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َی ٍَ ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا ا ِن َ َ
و ٪اْلِ بَ ٔ َ
ٕ
ض ُ ٧و ٔج ُ
َُخ ِج َ٨ا َ ٍَ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ض َ ٔ ٟب ٌِ ٕف َ٣ا ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُف ا٨َّ ٟا ٔ
ض َٗاُٟوا أُوو َٔی إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٓ ٥َ ٠
َّ
َّ
رقأَ ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥إَّٔ٧ا
ُکا َٔ ا ِٔ ٔ٤َِ ٟی٤َّ ٠َ َٓ ٥ا ا ِج َت ََِ ٠ًَ ٍَ ٤یطٔ اُ ٨َّ ٟ
ٓ ََو َج ِسَ٧ا أ ٨َّ ٟي َّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠واّٗٔٔا ًَل َی َراح ٔ َ٠تٔطٔ ً ٔ َِ ٨س ُ َ
اض َ َ
َٓ َت ِح َ٨ا َ ٟ
ََ َٓ ِت ّحا ُ٣بٔی ّ٨ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج َْ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َٓ ِت ْح ص َُو َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥و َّأ ٟذی َنٔ ُِص َُ ٣ح َّٕ ٤س ب ٔ َی ٔسظ ٔإُٔ َّ ٧ط َِ َٔ ٟت ْح َٓ ُ٘ ِّش َِ ٤ت َخ ِیبَرُ
ا ٪ا َِ ٟح ِی ُع أَ ِّٟٔا َو َخ َِ ٤ص ٔ٣ائ َ ٍٕ
ْش َس ِض ّ٤ا َوک َ َ
ًَل َی أَصِ ٔ ١ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َیٍٔ َٓ َ٘ َّش ََ ٤ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ثَ َ٤اَ ٔ ٧ی ٍَ ًَ َ َ
ض َٓأ َ ًِ َلي ا َِٟٔار َٔض َس ِض َ٤ي ِ ٔن َوأَ ًِ َلي اٟزَّا ٔج ََ ١س ِض ّ٤ا َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َحس ُ
١
ٓ ٔیض ٔ ِ ٥ثَ ََل ُث ٔ٣ائٍَٔ َٓارٔ ٕ
ٔیث أَبٔی ٌَُ ٣اؤیَ ٍَ أَ َػ ُّح َوا ُِ ٤َ ٌَ ٟ
ض
ض َوکَاُ ٧وا ٔ٣ائًَ َ ِي َٓارٔ ٕ
ًََِ ٠یطٔ َوأَ َری ا َِ ٟوص َِِٔ ٥ی َحسٔیثٔ َُ ٣ح ِّ ٍٕ ٤أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ث َ ََل َث ٔ٣ائٍَٔ َٓارٔ ٕ
عت
دمحم نب سنی ،عمجم نب وقعیب ،اوبوقعیب ،دبعارلنمح نب سیدی االاصنری ،عمجم نب اجرہی ااصنری ےس رفاتی ےہ وج ہک رقآؿ ےک

اقرویںںیمےساکی اقریےھتہکمہحلصدحہیبیےکومہعقرپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےھت۔بجمہفاہںےس
ولےٹوتولگاےنپافٹنزیتیےساگھبےنےگلاسرپولوگںےناکیدفرسےےسوپاھچہکاساکببسایکےہ؟وتولوگںےنیئاای
ہکاساعمہلمںیمروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملسرپفیحانزؽوہیئےہوتمہیھبولوگںےکاسھتاھبےتگوہےئےلکن۔مہےناکی
اقمؾرکاعامیعنلےکاپسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس وکاینپافینٹنرپوساراپای۔بج بسولگآےکپاپس عمجوہ ےئگوت آپ
فَن
ف مُ ِبت ًباا (ینعیمہےنمتوکحتف نیبمینعییلھکحتفانعتی رفامیئ)زپیھوتاکیصخشےناہکای روسؽاہلل!ایک
َل َ ْ ً ا
اؿےکاسےنم ِإ َّ اي َ خ ْ َباا َ َ
حتف ےہ؟ آپ ےن رفامای اہں مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم دمحم یک اجؿ ےہ ہی الب ہبش حتف ےہ۔ رھپ ربیخ یک گنج ںیم وج امؽ
تمینغآایفہحلصدحہیبیےکومہعقرپرشکیولوگںرپمیسقتوہا۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسامؽےکااھٹرہ ےصےیک
افر رکشل ےکولوگں یک لک دعتاد اکی سہار اپچن وس یھت نج ںیم وسار نیت وس ےھت(افر دیپؽولوگں یک دعتاد ابرہ وسیھت) آپ ےن
وسارفںوکدف ےصدیافردیپؽوکاکیہصح۔
عت
رافی  :دمحمنب سنی،عمجمنبوقعیب،اوبوقعیب،دبعارلامحؿنبسیدیاالاصنری،عمجمنباجرہیااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تمینغےکاموساااعنؾےکوطررپھچکدےنیاکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ
تمینغےکاموساااعنؾےکوطررپھچکدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 964

راوی  :وہب ب ٩ب٘یہ ،خاٟس ،زاؤزً ،رک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض

ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی ٍَ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا َخاْ ٔ ٟس ًَ َِ ٩زا ُو َز ًَ ِٔ ِ ً ٩

َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦بَ ِس ٕر ََ َٛ ١َ ٌََ ٓ ٩ِ ٣ذا َو ََ ٛذا َٓ َ٠طُ ٔ ٩ِ ٣اَ َٛ ١ٔ َٔ ٨َّ ٟذا َو ََ ٛذا َٗا ََ َٓ ٢ت َ٘ َّس َ ٦ا ِٔٔ ٟت ِ َیا َُ ٪وَٟز ٔ َ ٦ا ِِ ٤َ ٟظ َی َد ٍُ اٟزَّایَا ٔ
ت َٓ٥َِ ٠
َیب ِ َر ُحوصَا َٓ َ٤َّ ٠ا َٓ َتحَ اہللُ ًََِ ٠یض ٔ َِٗ ٥ا َ ٢ا ِِ ٤َ ٟظ َی َد ٍُ ُ٨َّ ٛا رٔ ِزئّا َلَِ ٟ ٥ِ ُٜو اَ ِ ٧ضزَ ِ٣ت ُِٔٔ َٟ ٥ئِت ُِ ٥إ ٔ َِ ٟی َ٨ا ٓ َََل َت ِذ َصبُوا بٔا َِ ٥ٔ ٨َ ِِ ٤َ ٟوِ َ ٧ب َِی َٓأبََی
َ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِنَٔا ٔ ١ِ ُٗ ٢اْلِ َ ِنَٔا ُِ ٢هَّلِل َواَّ ٟز ُسو ٔ٢
ا ِٔٔ ٟت ِ َیا َُ ٪و َٗاُٟوا َج ٌَ َُ ٠ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨َ َٟ ٥َ ٠ا َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َی ِشأَُٟوَ َ ٧
َ
َ َخي ِ ّرا َُ ٟض َِ َٜ َٓ ٥ذَ ٔ ٟ
ا ٪ذََ ٔ ٟ
َ َربُّ َ
َخ َج َ
ُوَ ٪ی ُ٘و َُ َ ََٓ ٢
َ ٔ ٩ِ ٣بَ ِیت ََٔ بٔا َِ ٟح َِّ ٙوإ ٔ ََّٔ َ ٪فی ّ٘ا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َََٟارٔص َ
إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َ٤َ ٛا أَ ِ َ
أَی ِّـا َٓأَكٔی ٌُونٔی َّٓٔنيی أَ ًِ َ ٥ُ ٠بٔ ٌَاٗ ٔ َب ٍٔ َص َذا ٔ٥ِ ُٜ٨ِ ٣

فبہنبہیقب،اخدل،داؤد ،رکعہم،رضحتانبابعس ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسےنگنج دبرےکومہعق
رپرفامایوجصخشہیہیاکؾ رکاگی اوکسہیہیااعنؾےلماگ۔وت وج وجاؿےھتفہآےگڑبےھ افر وبڑےھولگ ڈنھجےکاپس ڑھکےوہےئ
ت
افرفںیہمجےئگبجاہللےناملسمونںوکحتفانعتیرفامدیوتوبڑوھںےناہکمہ مھاارےدمداگرافرتشپانپہےھتارگمتوکتسکش
وہیتوتامہرییہرطػٹلپرکآےتذہلاہیںیہنوہاتکسہکامؽتمینغاسرااکاسرامتیہےلولافرںیمہھچکہنےلمنکیلوجاونںےنہی
ابت ہن امین افر اہک روسؽ اہللیلص اہللہیلعفآہل فملس ےن ہی ااعنؾ رصػ امہرے ےیل یہ رقمر رفامای ےہ۔ بتاہلل اعتیل ےن ہیآںیتی
انزؽ رفامںیئ نج اک وہفمؾ ہی ےہ ہک اے دمحم! ہی ولگ مت ےس اافنؽ ےک قلعتم درایتف رکےت ںیہ وت اؿ وک یئا دےئجی ہک اافنؽ اہلل افر
ت
اسےکروسؽاکقحےہےسیجاہللاعتیلےنمتوکقحےک اسھت مھاارےرھگ ےساکنال افر ومنینمیکاکیامجتعاس وک(ینعیدمہنی
ت
ےسابرہاجرکاقمہلب رکےنوک) دنسپرکیتیھتنکیلاہللےکزندکی مھاارےقحںیمیہیرتہباھتافرااسییہوہرکراہذہلامتریمااہکامون
ت
ویکہکن مھااریہبةسنںیماسےکااجنؾےسزایدہفافقوہں۔
رافی  :فبہنبہیقب،اخدل،داؤد،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
تمینغےکاموساااعنؾےکوطررپھچکدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 965

راوی  :زیاز ب ٩ایوب ،ہظی ،٥زاؤز ب ٩ابی ہ٨سً ،رک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض

ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وب َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی َْٗ ٥ا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا َزا ُو ُز بِ ُ ٩أَبٔی صٔ ِٕ ٨س ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا زٔیَا ُز بِ ُ ٩أَ ُّی َ
َّ
اِ َ ٧ ٚح َو ُظ َو َحس ُ
رس أَسٔي ّرا َٓ َُ ٠ط ََ ٛذا َو ََ ٛذا ث ُ ََّ ٥س َ
ٔیث َخإ ٔ ٟس
ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢یَ ِو َ ٦بَ ِسرٕ ََ َٗ ٩ِ ٣ت ََٗ ١ت ّٔیَل َٓ َُ ٠ط ََ ٛذا َو ََ ٛذا َو َ ٩ِ ٣أَ َ َ

أَ َت ُّ٥

زاید نب اویب ،میشہ ،داؤد نب ایب دنہ ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک گنج دبر ےک دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایوجصخشیسکاکرفوکلتقرکےاگاوکسہیااعنؾےلماگافروجیسکاکرفوکدیقرکےکالےئاگاوکسہیااعنؾےلماگ۔اےکسدعب
رفایےنیلہپفایلدحثییکرطحایبؿایکافراخدلیکدحثی(ینعییلہپفایلدحثی)لمکمےہ۔
رافی  :زایدنباویب،میشہ،داؤدنبایبدنہ،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ

تمینغےکاموساااعنؾےکوطررپھچکدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 966

راوی  :ہارو ٪ب٣ ٩ح٤س ب ٩بَار ب ٩بَل ،٢یزیس ب ٩خاٟس ب٣ ٩وہب ،یحٌي ب ٩ابی زائسہ ،حرضت زاؤز

ارو ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩بَََّارٔ بِ ٔ ٩ب ٔ ََل َٕٗ ٢ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ َُ ٩خأ ٔ ٟس بِ ِٔ ٣َ ٩وصَبٕ ا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
ُکیَّا بِ ٔ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َزا ُوزُ ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ بّٔ ٔ ِس َ٨ازٔظ ٔ َٗا ََّ َ٘ َٓ ٢ش ََ ٤ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َز َ ٔ

ئ َو َحس ُ
ب ٔ َّ
ٔیث َخإ ٔ ٟس أَ َت ُّ٥
اٟش َوا ٔ

اہرفؿنبدمحمنباکبرنبالبؽ،سیدینباخدلنبومبہ،ییحینبایبزادئہ،رضحتداؤدایسدنسےکاسھترفاتیرکےتوہےئ ےتہک
ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امؽ تمینغ بس ںیم میسقت ایک (ینعی ااعنؾ رقمر ںیہن ایک) نکیل اخدل یک دحثی (سج
ںیمااعنؾاکذرکےہ)امتےہ
رافی  :اہرفؿنبدمحمنباکبرنبالبؽ،سیدینباخدلنبومبہ،ییحینبایبزادئہ،رضحتداؤد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
تمینغےکاموساااعنؾےکوطررپھچکدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 967

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،ابوبرک ًاػ٣ ،٥ؼٌب ب ٩سٌس ،حرضت سٌس ب ٩ابی وٗاؾ

اػ ِٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ؼ ٌَ ٔب بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َٔ ٢جئ ُِت إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟس ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ ِٔ ًَ ٩
َح َّسثَ َ٨ا َص َّ٨ا ُز بِ ُٔ َّ ٩
َی ِو َ ٦بَ ِس ٕر بٔ َش ِی ٕٕ َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪اہللَ َٗ ِس َطفَی َػ ِسرٔی ا َِ ٟی ِو َ ٩ِ ٣ٔ ٦ا ُِ ٌَ ٟس ِّو ٓ ََض ِب لٔی َص َذا َّ
ٕ َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذا
اٟش ِی َ

َّ
َ ٓ ََذ َص ِب ُت َوأََ٧ا أَُٗو ُ ٢ی ٌُِ َلا ُظ ا َِ ٟی ِو َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣َ ٦یُ ِب ٔ ١بَ ََلئٔی َٓب َ ِی َ٤َ ٨ا أََ٧ا إٔذِ َجائَىٔي اٟزَّ ُسو َُ٘ َٓ ٢ا َ ٢أَ ٔج ِب
ٕ َِ ٟی َص لٔی َو ََل ََ ٟ
اٟش ِی َ
َ َسأ َ َِ ٟتىٔي َص َذا َّ
ٕ َوَِ ٟی َص ص َُو لٔی َو ََل
َٓوَ َُ ٨ِ ٨ت أَُ َّ ٧ط َ٧زَ ََّ ٔ ِ ٢ی َط ِی ْئ بَٔ َ ََلمٔی َٓحٔئ ُِت َٓ َ٘ا َ ٢لٔی أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَٔ َّ ٧
اٟش ِی َ
ََ َوإ ٔ َّ ٪اہللَ َٗ ِس َج ٌَ َُ ٠ط لٔی َٓ ُض َو ُ َ ٟ
آَخ ِاْلیَ ٍٔ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز
رقأَ َی ِشأَُٟوَ َ ٧
َ ٟ
َ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِنَٔا ٔ ١ِ ُٗ ٢اْلِ َ ِنَٔا ُِ ٢هَّلِل َواَّ ٟز ُسو ٔ ٢إلٔ َی ٔ ٔ
ََ ث ََّ َ ٥
َ ا١َ ِٔ ٨َّ ٟ
رقائ َ ٍُ ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َی ِشأَُٟوَ َ ٧
َٔ
انہدنبرسی،اوبرکباعمص،بعصمنبدعس،رضحتدعسنبایبفاقصےسرفاتیےہہکدبرےکدؿںیمروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےساکیولتارےنیلےکےیلآایںیمےنرعضایکایروسؽاہلل!آجاہللاعتیلےندنمشےسریمےدؽوکافشیشخبےہذہلا

ولتارےھجمددیےئجی۔آپ ےن رفامایہیولتارہنریمیےہافر ہنریتی(ہکلب بساکرتشمک ہصحےہ) ہینسرک ںیمفاہں ےسلچدای
افرہیاتہکاجراہاھتہکآجہیولتاراسوکےلمیگسجاکااحتمؿ ھجاسیجںیہنوہا۔اےنتںیماکیصخشآیکپرطػےسےھجمالبےنآای
افروب اللچںیماھجمساشدیریمےاسےنہکرپریمےابرےںیموکیئمکحانزؽوہاےہبجںیمآپےکاپساچنہپوتآپےنرفامایوت
ےن  ھج ےس ہی ولتار امیگن یھت نکیلاس فتق کت ہی ہن ریمی یھت افر ہن ریتی اب اہلل ےن ہی ولتار ےھجم دے دی ےہ وت اب وتاس وک
ےلاتکسےہ۔رھپآپےن ہیزپاھ(رتہمج)ولگآپےساافنؽےکقلعتموپےتھچںیہہہکدےئجیاافنؽاہللافرروسؽےکےیلےہ۔
آرخآتیکتزپاھ۔اوبداؤدےتہکںیہہکدبعاہللانبوعسمدیکرقاتںیم(اجبےئ َی
رافی  :انہدنبرسی،اوبرکباعمص،بعصمنبدعس،رضحتدعسنبایبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رکشلےکاکیہصحوکااعنؾےکوطررپھچکزایدہدانی
ابب  :اہجداکایبؿ
رکشلےکاکیہصحوکااعنؾےکوطررپھچکزایدہدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 968

٣وسي بً ٩بساٟزح٣ ،٩٤بْش٣ ،ح٤س بً ٩وٖ ،طٌیب ب ٩ابی ح٤زہ٧ ،آٍ،
راوی ً :بساٟوہاب ب٧ ٩حسہ ،اب٣ ٩ش،٥٠
ٰ
حرضت اب٤ً ٩ز

َّ
ْش
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
اب بِ ُِ َ ٧ ٩ح َس َة َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اْلِ ََ ِ ٧لاک ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ب ْ
ٖ َّ
ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
اٟلائ ُّٔی أَ َّ ٪ا َِ ٟح َ ٥َ ٜبِ ََ٧ ٩آ ٔ ٍٕ َح َّسثَ ُض ِ ٥ا ٌِِ ٤َ ٟى َي ک ُ ُُّ ٠ض ُِ ٩ِ ًَ ٥ط ٌَ ِی ٔب بِ ٔ ٩أَبٔی َح ِ٤زَ َة ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩

اُ ٪س ِض َ٤ا ُ٪
ًُ ََ ٤ز َٗا ََ ٢ب ٌَ َث َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی َج ِی ٕع ٗ ٔ َب َِ َ ٧ ١ح ٕس َواَ ِ ٧ب ٌَ َث ِت َ ٔ
رسیَّ ٍْ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح ِی ٔع ََٓ َ َ
ْش
ْش َبٌٔي ّرا َو َن َّٔ َ ١أَصِ َٔ َّ ١
ْش ث َ ََلثَ ٍَ ًَ َ َ
اٟسیَّ ٍٔ بٌَٔي ّرا َبٌٔي ّرا َََٓاِ َ ٧ت ُس ِض َ٤اُ ُ ٧ض ِ ٥ث َ ََلثَ ٍَ ًَ َ َ
ْش َبٌٔي ّرا اثِى َِي ًَ َ َ
ا َِ ٟح ِی ٔع اثِى َِي ًَ َ َ
دبعاولاہبنبدجنہ،انبملسم،ومٰیسنبدبعارلنمح،رشبم،دمحمنبوعػ،بیعشنبایبزمحہ،انعف،رضحتانبرمعےسرفاتیےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہوکاکیرکشلےکاسھتدجنیکرطػاجیھب۔افرایسرکشلںیمےساکیہصحوکدنمشےس
اقمہلبےکےیلرفاہنرفامای(رھپبجامؽتمینغمیسقتوہاوت)رکشلےکولوگںوکابرہابرہافٹنےلمافررکشلےکاسہصحوک(وجدنمش
ےسڑلااھت)اکیاکیافٹنزمدیالماسرطحاؿےکہصحںیمریتہریتہافٹنآےئ۔

رافی  :دبعاولاہبنبدجنہ،انبملسم،ومٰیسنبدبعارلنمح،رشبم،دمحمنبوعػ،بیعشنبایبزمحہ،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
رکشلےکاکیہصحوکااعنؾےکوطررپھچکزایدہدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 969

راوی  :وٟیس بً ٩تبہ ،اب٣ ٩ش ،٥٠اب٣ ٩بارک ،وٟیس ب٣ ٩ش٤٠ہ

َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ًُُ ٩ت ِ َب ٍَ ِّ
اٟس َِ ٣ظِ ٔ ُّی َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ا َِ ٟؤٟی ُس َی ٌِىٔي ابِ َِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسث ِ ُت ابِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ ُُِٗ ٠ت َو ََ ٛذا

َ بِ َ ٩إَٔ َ ٧ص
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َ َِف َو َة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ َٗا َََ ٢ل َت ٌِ ٔس َُ ٩ِ ٣َ ٢س َِّ ٤ی َت ب ٔ َ٤اَ َٕ ٔ ٟص ََ ٜذا أَ ِو ِ َ ٧ح َو ُظ َی ٌِىٔي َ٣اَ ٔ ٟ

فدیلنبہبتع،انبملسم،انبابمرک،فدیلنبہملسمےنہیدحثیانبابمرکےکاسےنمایبؿرکےتوہےئاہکہک ھجےسایبرفدہ
ےندنسبانعفرفاتیایک۔وتانبابمرکےناہکوتےنسجرافی(ایبرفدہ)اکانؾایلےہفہاسننبامکلےکرباربںیہنوہاتکس۔
رافی  :فدیلنبہبتع،انبملسم،انبابمرک،فدیلنبہملسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
رکشلےکاکیہصحوکااعنؾےکوطررپھچکزایدہدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 970

راوی  :ہ٨از بً ٩بسہ٣ ،ح٤س ،اسح٧ ،ٙآٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ َی ٌِىٔي ابِ َُ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪ا ََِ ٔ َٟلب ٔ َّی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ٧ ٩ِ ًَ ٙآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ب ٌَ َث
َُخ ِج ُت ََ ٌَ ٣ضا َٓأ َ َػب ِ َ٨ا َن ٌَ ّ٤ا َٛثٔي ّرا َٓ َ٨َ ٠َ َّٔ ٨ا أَ ٔ٣يرَُ٧ا َبٌٔي ّرا َبٌٔي ّرا ِّ١َُٟٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ َ ٥َ ٠
رسیَّ ٍّ إلٔ َی ِ َ ٧ح ٕس ٓ َ َ
َ
ْش َبٌٔي ّرا
إ ٔ ِن َشا ٕ ٪ث ُ َّٔ َٗ ٥س ِ٨َ ٣ا ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ش َ ٥بَ ِی َ٨َ ٨ا ََُ ٔ ٨ی٤ت َ َ٨ا َٓأ َػ َ
اب ک ُ َُّ ١ر ُج ٕ٨َّ ٣ٔ ١ا اثِى َِي ًَ َ َ
اب ًََِ ٠یطٔ بَ ٌِ َس َ٣ا َػ ٍََ ٨
َب ٌِ َس ا ِٟد ُُٔ ٤ص َو َ٣ا َح َ
اسب َ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َّأ ٟذی أَ ًِ َلاَ٧ا َػاحٔب ُ َ٨ا َو ََل ًَ َ

ْش َبٌٔي ّرا ب ٔ َٔ٠ِٔ ٨طٔ
ََٓ َ َ
اَ ِّ١َُٟٔ ٪ر ُج ٕ٨َّ ٣ٔ ١ا ثَ ََلث َ ٍَ ًَ َ َ

انہدنبدبعہ،دمحم،ااحسؼ،انعف،رضحتانبرمع ےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن اکیدہتسوک دجنیکرطػ
رفاہنایکںیم یھباسدہتسںیماشلماھت۔رھپمہےنامؽتمینغںیمتہباسامؽاپایافرامہرےدہتسےکرسدارےنمہںیمےسرہرہ

صخشوکاکیاکیافٹنوطبرااعنؾےکدایاسےکدعبمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآےئآپےنامؽتمینغوکمہ
ںیممیسقتایکوتسمخاکنےنل ےکدعبمہںیمےسرہآدیموکابرہابرہافٹنےلمافروجاکیاکیامہرےدہتسےکرسدارےنمہوکااعنؾ
ےک وطر رپ دای اھتآپ ےن اس وک اسب ںیم امشر ںیہن ایک افر ہناسرسدار ےک لعف رپآپ ےن وکیئ ارتعاض ایک وت اس رطح مہںیم
ےسرہصخشوکااعنؾتیمسریتہریتہافٹنےلم(افررکشلےکابیقولوگںوکابرہابرہافٹنےلم)
رافی  :انہدنبدبعہ،دمحم،اقحس،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
رکشلےکاکیہصحوکااعنؾےکوطررپھچکزایدہدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 971

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اً ،َٟبساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ،یزیس ،خاٟس ب٣ ٩وہبٟ ،یث٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٍَ ٤ََ ٠ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٍَ ٤ََ ٠و َیزٔی ُس بِ َُ ٩خأ ٔ ٟس بِ ِٔ ٣َ ٩وصَبٕ َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا
َّ
رسیَّ ٍّ ٓ َٔیضا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز
اِ ٠ٟی ُث ا ٌِِ ٤َ ٟى َي ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث َ ٔ
ْش َبٌٔي ّرا َونُ ُِّٔ٠وا َبٌٔي ّرا َبٌٔي ّرا َزا َز ابِ ُِ ٣َ ٩وصَبٕ َُٓ ٥َِ ٠ی َِيِّرِ ُظ َر ُسو ُ٢
ٗ ٔ َب َِ َ ٧ ١ح ٕس َٓ َِ٤ُ ٔ ٨وا إٔب ٔ َّل َٛثٔي َر ّة َََٓاِ َ ٧ت ُس ِض َ٤اُ ُ ٧ض ِ ٥اثِى َِي ًَ َ َ

اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

دبعاہللنبہملسم،امکل،دبعاہلل نبہملسم،سیدی،اخدلنبومبہ،ثیل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رکشل رفاہن ایک دجن یک رطػ سج ںیم دبعاہلل نب رمع یھب ےھت۔ تمینغ ںیم تہب ےس افٹن احلص
وہےئ۔ رہ اکی ےک ہصح ںیم ابرہ ابرہ افٹنآےئ افر اکی اکی افٹن زایدہ دای ایگ۔ انب ومبہ ےن ہیااضہف ایک ےہہک روسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناسمیسقتوکںیہندبال۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،دبعاہللنبہملسم،سیدی،اخدلنبومبہ،ثیل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
رکشلےکاکیہصحوکااعنؾےکوطررپھچکزایدہدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 972

راوی ٣ :شسز ،یحٌي ً ،بیساہلل٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ب ٌَ َث َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ِٔی َ ٔ
ْش َب ٌٔي ّرا َو َن َّٔ َ٨َ ٠ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠بٌٔي ّرا َبٌٔي ّرا َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوا ُظ ب ُ ِززُ
رس َّی ٍٕ ٓ ََب َِ َِ ٠ت ُس ِض َ٤ا٨َ ُ ٧ا اثِى َِي ًَ َ َ
َّ
ُک أ ٨َّ ٟي َّي
بِ ُٔ ٩س َ٨ا َٕ٧ ٩ِ ًَ ٪آ ٍٕٔ ِٔ ٣ث ََ ١حسٔیثٔ ًُب َ ِی ٔس اہللٔ َو َر َوا ُظ أَ ُّی ُ
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط إَٔل أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢ونُ ِّٔ ِ٨َ ٠ا َب ٌٔي ّرا َبٌٔي ّرا  ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

دسمد،ییحی،دیبعاہلل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہوکاکیرکشلےکاسھت
رفاہن رفامای وت امؽ تمینغ ںیم مہ وک ابرہ ابرہ افٹن ےلم افر اکی اکی افٹن مہ وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وطبر ااعنؾ
رمتمح رفامای۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک ربدہ نب انسؿ ےن وباہطس انعف دیبع اہلل یک دحثی یک امدنن رفاتی ایک ےہ افر اویب
ےن یھب وباہطس انعف ایس رطح رفاتی ایک رگم اس ںیم ویں ےہ ہک مہ وک اکی اکی افٹن زایدہ الم۔ اس ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملساکوحاہلںیہنےہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،دیبعاہلل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
رکشلےکاکیہصحوکااعنؾےکوطررپھچکزایدہدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 973

راوی ً :بسا َ٠٤ٟب ٩طٌیب بٟ ٩یث ،ححاد ب ٩ابی یٌ٘وب ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ َّٔ ٩
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي
اِ ٠ٟیثٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی ح و َح َّسث َ َ٨ا َححَّا ُد بِ ُ ٩أَبٔی َی ٌِ ُ٘ َ
ُح َحي ِْن َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اب ًَ َِ ٩ساِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

اٟسا َیا ْٔلَ ِن ُٔ ٔشض ٔ َِ ٥خ َّ
َ
اػ ٍَ ا ١ٔ َٔ ٨َّ ٟس َٔوی َٗ ِش ًَٔ ٥ا َّ ٍٔ ٣ا َِ ٟح ِی ٔع َوا ِٟد ُُُ ٤ص ِ ٔی ذََ ٔ ٟ
ا ٪یُ َُ ِّٔ ٨
َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س ک َ َ
َ ١ب ٌِ َف ََ ٩ِ ٣ی ِب ٌَ ُث َٔ َّ ٩ِ ٣
َوا ٔج ْب ک ُ ُّ٠طُ

دبعاکلملنببیعش نبثیل ،اجحجنبایبوقعیب،رضحت دبعاہللنبرمع ےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساؿ
د ںوںوکنجوکرکشلںیمےساگلرکےکدنمشےساقمہلبےکےیل ےتجیھےھتہصحردسیےکالعفہوجبسوکاتلماھتااعنؾےکوطر
رپزمدیھچکافریھبدےتیےھتوجرصػایہناکہصحوہاتاھتاسںیمابیقرکشلےکولگرشکیہن وہےتےھت۔نکیلسمخرہوصرت
ںیماکنالاجاتاھت۔

رافی  :دبعاکلملنببیعشنبثیل،اجحجنبایبوقعیب،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
رکشلےکاکیہصحوکااعنؾےکوطررپھچکزایدہدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 974

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟحً ،بساہلل ب ٩وہب ،وی ،ابوًبساٟزح ،٩٤حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَ َ٨ا حٌُ َ ٌّي ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤ا ُِ ٟحبُل ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَ َّ٪

ْش َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َخ َد یَ ِو َ ٦بَ ِس ٕر ِٔی ثَ ََل ٔث ٔ٣ائ َ ٍٕ َو َخ َِ ٤ش ٍَ ًَ َ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠
اُ ٠ٟض َّ ٥إُٔ َّ ٧ض ُِ ٥رعا ْة ٓ َِاُ ٛش ُض َِّ ٥
اُ ٠ٟض َّ ٥إُٔ َّ ٧ض ُِ ٥حَٔا ْة َٓا ِحُ ٠ِ ٔ٤ض َِّ ٥
َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥إُٔ َّ ٧ض ِٔ ٥ج َیا َْ َٓأ َ ِطب ٔ ٌِ ُض َِ َٔ َٓ ٥تحَ اہللُ َُ ٟط یَ ِو َ ٦بَ ِس ٕر َٓا ِن َ٘ َ٠بُوا ح ٔي َن
َ
ا ِن َ٘ َ٠بُوا َو َ٣ا ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥ر ُج ْ ١إ ٔ ََّل َو َٗ ِس َر َج ٍَ ب ٔ َح َ ١ٕ ٤أَ ِو َج َ٠َ ٤ي ِ ٔن َو ِاَ ٛت َش ِوا َو َطب ٔ ٌُوابَاب ٓ َٔیَٗ ٩ِ ٤ا َ ٢ا ِٟد ُُُ ٤ص َٗ ِب َ ١ا١ٔ ِٔ ٨َّ ٟ

ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،یح،اوبدبعارلنمح،رضحتدبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدبر
ےک دؿ اےنپ اسھت نیت وس دنپرہ آدیم ےل رک ےلکن افر آپ ےن داع رفامیئ اے اہلل! ہی ولگ اپایپدہ ںیہ اؿ وک وساری اطع رفام۔ اے
اہلل!ہیولگےگننںیہاؿوکسابساطعرفام۔اےاہلل!ہیولگوھبےکںیہاؿوکریسرفامدے۔رھپاہللےندبرےکدؿاملسمونںوکحتف
انعتیرفامیئافربجہیولگدمہنیولےٹوتاؿںیمےسوکیئااسیہناھتوجاےنپاسھتاکیایدفافٹنہنالایوہ۔اؿوکسابسیھبالمافر
فہریسیھبوہےئگ۔
رافی  :ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،یح،اوبدبعارلنمح،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشہیاتہکےہہکسمخااعنؾےسےلہپاکنالاجےئاگ
ابب  :اہجداکایبؿ
وجصخشہیاتہکےہہکسمخااعنؾےسےلہپاکنالاجےئاگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 975

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،یزیس ب ٩یزیس ب ٩جابزٜ٣ ،حو ،٢زیازہ ب ٩جاریہ ،حرضت حبیب ب٣ ٩ش٤٠ہ ٓہزی

یس بِ َٔ ٩جابٔز ٕ َّ
اٟظام ٔ ِّی ًَ ُِ ِٜ٣َ ٩حو ٕ ٩ِ ًَ ٢زٔیَاز ٔ بِ َٔ ٩جارٔ َی ٍَ
یس بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪یز ٔ َ
 ١اُّ ٟثَ ُ٠ث َب ٌِ َس ا ِٟد ُُٔ ٤ص
اَّ ٟتِّ ٔ ٔ٤
یِم ًَ َِ ٩حب ٔ ٔ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َُ ِّٔ ٨
یب بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٍَ ٤ََ ٠ا ِِ ٔٔ ٟضز ٔ ِّی أََّ٧طُ َٗا َ ٢ک َ َ
دمحمنب،ریث،سیدینبسیدینباجرب،وحکمؽ،زایدہنباجرہی،رضحتبیبحنبہملسمرہفیےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسسمخاکنےنلےکدعبامؽتمینغاکاہتیئہصحوطبرااعنؾدےتیےھت(افرابیقدفاہتیئبسںیمرباربمیسقترفامےتےھت۔)
رافی  :دمحمنب،ریث،سیدینبسیدینباجرب،وحکمؽ،زایدہنباجرہی،رضحتبیبحنبہملسمرہفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وجصخشہیاتہکےہہکسمخااعنؾےسےلہپاکنالاجےئاگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 976

راوی ً :بیساہلل ب٤ً ٩ز ب٣ ٩یسہً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسیٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟحًَ ،لء ب ٩حارثٜ٣ ،حو ،٢اب ٩جاریہ،
حرضت حبیب ب٣ ٩ش٤٠ہ

ِم َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ئ
ٔی ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی ٍَ بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
س َة ا ُِ ٟحظَ ٔ ُّ
اٟزبِ ٍَ
بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ُِ ِٜ٣َ ٩حو ٕ ٩ِ ًَ ٢ابِ َٔ ٩جارٔ َی ٍَ ًَ َِ ٩حب ٔ ٔ
ا ٪یُ َُ ِّٔ ٨
یب بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٍَ ٤ََ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ُّ ١
َب ٌِ َس ا ِٟد ُُٔ ٤ص َواُّ ٟثَ ُ٠ث َب ٌِ َس ا ِٟد ُُٔ ٤ص إٔذَا َٗ َٔ َ١
دیبعاہللنبرمعنبرسیمہ،دبعارلنمحنبدہمی،اعمفہینباصحل،العءنباحرث،وحکمؽ،انباجرہی،رضحتبیبحنبہملسمےس
رفاتیےہہکروسؽاہللسمخاکنےنلےکدعبوچاھتیئہصحااعنؾےکوطررپرمتمحرفامےت(افراہجدےسفایسپںیم ارگدنمشےس
اقمہلبوہاتوت)سمخاکنےنلےکدعباہتیئہصحااعنؾںیمدےتی۔
رافی  :دیبعاہلل نب رمع نب رسیمہ ،دبعارلنمح نب دہمی ،اعمفہی نب اصحل ،العء نب احرث ،وحکمؽ ،انب اجرہی ،رضحت بیبح نب
ہملسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وجصخشہیاتہکےہہکسمخااعنؾےسےلہپاکنالاجےئاگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 977

راوی ً :بساہلل ب ٩اح٤س ب ٩بْش ب ٩ذٛوا٣ ،٪ح٤وز ب ٩خاٟس٣ ،زوا ٪ب٣ ٩ح٤س ،یحٌي  ،ابووہب ،حرضت ٜ٣حو٢

اَ ٪و َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ِّ
اٟس َِ ٣ظ٘ٔیَّا ٔ ٪ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َٗا ََل َح َّسث َ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَ ِح ََ ٤س بِ َٔ ٩ب ٔظير ٔبِ ٔ ٩ذ ََِ ٛو َ

ْص َٔل َِ ٣زأَة ٕ ٔ ٩ِ ٣بَىٔي ص َُذیِ ٕ١
َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َوصِبٕ َی ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ِٜ٣ح ّوَل َی ُ٘و ُُ ٨ِ ُٛ ٢ت ًَ ِب ّسا بَٔ ِ ٔ٤
َ
َّ
َخ ِج ُت َٔ ٨ِ ٣ضا َوب ٔ َضا ًٔ ٥ِْ ٠إ ٔ ََّل
ْص َوب ٔ َضا ًٔ ٥ِْ ٠إَٔل َح َویِ ُت ًََِ ٠یطٔ ٓ ٔ َمَي أ ُ َری ث ُ َّ ٥أَ َت ِی ُت ا ِٔ ٟح َح َاز ٓ ََ٤ا َ َ
َٓأ ًِ َت َ٘ ِتىٔي ٓ ََ٤ا َ َ
َخ ِج ُت َٔ ِ ٣ٔ ٩ِ ٣
َح َویِ ُت ًََِ ٠یطٔ ٓ ٔ َمَي أ ُ َری ث ُ َّ ٥أَ َت ِی ُت ا َِٔ ٌٟز َا٤َٓ ٚا ََخ ِج ُت َٔ ٨ِ ٣ضا َوب ٔ َضا ًٔ ٥ِْ ٠إ ٔ ََّل َح َویِ ُت ًََِ ٠یطٔ ٓ ٔ َمَي أ ُ َری ث ُ َّ ٥أَ َت ِی ُت َّ
اٟظ َاِ َِ َٓ ٦زبَ ِ٠ت َُضا ک ُ ُّ١
َ َ
یِم َٓ ُ٘ ُِ ٠ت َُ ٟط
َ أَ ِسأ َ ُ ٩ِ ًَ ٢ا ٥َِ ٠َٓ ١ٔ َٔ ٨َّ ٟأَ ٔج ِس أَ َح ّسا یُ ِدبٔرُنٔی ٓ ٔیطٔ بٔظَ ِی ٕئ َحًَّي َُ ٔ ٟ٘
یت َط ِیدّا یُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط زٔ َیازُ بِ َُ ٩جارٔ َی ٍَ اَّ ٟتُّٔ ٔ٤
ذََ ٔ ٟ
یب بِ َِ ٣َ ٩ش ٍَ ٤ََ ٠ا ِِ ٔٔ ٟضز ٔ َّی َی ُ٘و َُ ٢طض ٔ ِس ُت أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َص َِ ١سَ ٌِ ٔ٤ت ِٔی اَ ١ٔ َٔ ٨َّ ٟط ِیئّا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥سُ ٌِ ٔ٤ت َحب ٔ َ
اٟزب ُ ٍَ ِٔی ا َِ ٟب ِسأَة ٔ َواُّ ٟثَ ُ٠ث ِٔی اَّ ٟز ِج ٌَ ٍٔ
َن َّٔ َُّ ١
دبعاہلل نبادمح نبرشب نبذوکاؿ،ومحمد نباخدل،رمفاؿ نبدمحم،ییحی،اوبفبہ ،رضحتوحکمؽ ےسرفاتی ےہہک ںیمرصم ںیم ینب
ذہلی یک اکی وعرت اک الغؾ اھت رھپاس ےن ےھجم آزاد رک دای نکیل ںیم رصم ےس ںیہن الکن بجکت ہک ںیم ےن اینپ داتسن ںیمفاہں اک
امتؾملعاحلصہن رکایل۔ رھپ ںیمکلماجحزںیمآای افرںیم فاہںےس یھباسفتقکتہن الکنبجکتفاہںوموجدملع دنیاحلصہن
رکایلاینپداتسنںیم۔رھپںیمرعاؼںیمآایافرفاہں ےسیھباسفتقکتںیہنایگبجکتںیمےناینپداتسنےکاطم قفاہں
اک امتؾ ملع دنی احلص ہن رک ایل۔ رھپ ںیم کلم اشؾ ںیم آای افرفاہں ےک اکی اکی الہ ملع ےس الم افر لفن (امؽ تمینغ ںیم ےس ہصح
ردسیےسزادئوطبرااعنؾوکیئزیچدانی)ےکقلعتمدرایتفایک۔نکیلےھجموکیئااسیصخشہنالموجاسابرےںیموکیئدحثی ھجےس
ایبؿرکاتاہیںکتہکریمیالماقتاکیزبرگےسوہیئنجاکانؾزایدنباجرہیایمیمتلاھت۔ںیمےناؿےسوپاھچایکآپےنلفن
ےکابرےںیمھچکانسےہ؟اوھنںےناہکاہں!ںیمےنبیبحنبہملسمرہفیےسانسفہےتہکےھتہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےک اپس وموجد اھت۔ آپ ےن رشفع اہجد ںیم وچاھتیئ امؽ اک لفن دای افر فایسپ ےک فتق( اقمہلب شیپ آےن افر امؽ تمینغ
احلصوہےنرپ)اہتیئامؽاکلفندای۔
رافی  :دبعاہللنبادمحنبرشبنبذوکاؿ،ومحمدنباخدل،رمفاؿنبدمحم،ییحی،اوبفبہ،رضحتوحکمؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسدہتساکایبؿوجرکشلںیمآرکلماجےئ
ابب  :اہجداکایبؿ

اسدہتساکایبؿوجرکشلںیمآرکلماجےئ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 978

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،اب ٩ابی ًسی ،اب ٩اسحً ،ٙبیساہلل ب٤ً ٩ز ہظی ،٥یحٌي ب ٩سٌیس٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،حرضت
ًبساہلل ب٤ً ٩زو ب ٩اٌٟاؾ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙص َُو َُ ٣ح َّْ ٤س ب ٔ َب ٌِ ٔف َص َذا ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ٩
س َة َح َّسثَىٔي صُظَ ِی َْ ٩ِ ًَ ٥ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َِ ٣ی َ َ

وَ ٪ت َتََآَأ ُز ٔ َ٣ا ُؤص َُِ ٥ی ِش َعی ب ٔ ٔذ َّ٣تٔض ٔ ِ ٥أَ ِزَ٧اص َُِ ٥ویُحٔيرُ ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥أَٗ َِؼاص َُِ ٥وص َُِ ٥ی ْس ًَل َی َ ٩ِ ٣س َٔواص َُِ ٥یزُ ُّز
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
ُک ابِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َٙ
ُٔ ٣ظ ُّسص ًَُِ ٥ل َی ُِ ٣ـ ٌٔٔٔض ٔ َِ ٥و َُ ٣ت َ ِّ
سیض ٔ ًَِ ٥ل َی َٗاً ٔ ٔسص ََِٔ ٥ل یُ ِ٘ َت ُ
ِ ٣ُ ١ؤ ٔ ٩ْ ٣بَٔ َ ٔاَفٕ َو ََل ذُو ًَ ِض ٕس ِٔی ًَ ِضسٔظ ٔ َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
ا َِ َ٘ ٟو َز َواَّ ٟتََا ُٓ َؤ

ہبیتقنبدیعس،انبایبدعی،انبااحسؼ،دیبعاہللنبرمعمیشہ،ییحینبدیعس،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلصےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای املسمونں ےک وخؿ ربارب ںیہ ادین املسمؿ یسک اکرف وک انم دے اتکس ےہ
افراساکوپرارکانرضفریےہ۔ایسرطحدفراقمؾاکاملسمؿانپہدےاتکسےہارگہچاسےسزندکیفاالوموجدوہافراکیاملسمؿ
دفرسےاملسمؿیکدمدرکےاےنپاخمنیفلرپافرسجیکوسارایںزیت راتفروہںفہاؿےکاسھترےہنجیکوسارایںزمکفروہں
افر بج رکشل ںیم ےس وکیئ ڑکٹی لکن رک امؽ تمینغاحلصرکے وت ابیقولوگں وک یھب اس ںیم رشکیرکے افر املسمؿ لتق ہنایک
اجےئیسکاکرفےکدبہلںیمافرہنذیمسجےسدہعوہایگوہ۔
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،انب ایب دعی ،انب اقحس ،دیبعاہلل نب رمع میشہ ،ییحی نب دیعس ،رمعف نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب
ااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اسدہتساکایبؿوجرکشلںیمآرکلماجےئ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 979

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،ہاط ٥بٗ ٩اسً ،٥رک٣ہ ،ایاض ب ٩س٤٠ہ ،حرضت س٤٠ہ ب ٩اٛوَ

اض بِ َُ ٩س َ ٩ِ ًَ ٍَ ٤َ ٠أَبٔیطٔ َٗا َ ٢أَُ ََار ًَ ِب ُس
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َصا ٔط ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ً ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
ٔرک ََ ٍُ ٣ح َّسثَىٔي إٔیَ ُ

اض َُ ٌَ ٣ط ِٔی َخ ِی ٕ١
َّط ُزصَا ص َُو َوأُْ َ ٧
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ًُ ٩ی ِی ًََ ٍَ ٨ل َی إٔب ٔ َٔ ١ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ت ََ ١راً َٔی َضا ٓ َ َ
َُخ َد َی ِ ُ
َّ
َٓ َح ٌَُِ ٠ت َو ِجهٔی ٗ ٔ َب َ ١ا ِ٤َ ٟسٔی َ ٍٔ ٨ث ُ ََّ٧ ٥ا َزیِ ُت ث َ ََل َث َ٣زَّا ٕ
َقص َُِّٔٓ ٥ذَا َر َج ٍَ إلٔ َ َّی
ت یَا َػ َبا َحا ُظ ث ُ َّ ٥ات َب ٌِ ُت ا ِِ َ٘ ٟو ََ َٓ ٦ح ٌَُِ ٠ت أَ ِرمٔی َوأَ ًِ ٔ ُ

َٓار ْٔض َج َِ ٠ش ُت ِٔی أَ ِػ َٔ ١ط َح َزة ٕ َحًَّي َ٣ا َخ ََٙ ٠اہللُ َط ِیئّا ٔ ٩ِ ٣هَ ِضز ٔأ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّل َج ٌَ ُِ ٠ت ُط َو َرا َئ هَ ِضزٔی
ْف ٔ٥ِ ُٜ٨ِ ٣
َو َحًَّي أَ ِِ َ٘ ٟوا أَ ِٛث َ َر ٔ ٩ِ ٣ثَ ََلث ٔي َن ُر ِّ ٣حا َوثَ ََلث ٔي َن بُزِ َز ّة َی ِش َتد ٔ ُّٔ َ
وَ ٨ِ ٣ٔ ٪ضا ث ُ َّ ٥أَ َتاص َُِ ًُ ٥ی ِی ََ ٣َ ٍُ ٨س ّزا َٓ َ٘ا ََ ٔ ٟ ٢ی ُ٘ ِ ٥إَِٔ ٟیطٔ َن َ ْ
ُک َ٦
َٓ َ٘ َا ٦إلٔ َ َّی أَ ِر َب ٌَ ٍْ ُٔ ٨ِ ٣ض ََِ ٓ ٥ؼ ٌٔ ُسوا ا َِ ٟح َب َ٤َّ ٠َ َٓ ١ا أَ ِس َُ ٌِ ٤ت ُض ُِِ ٠ُٗ ٥ت أَ َت ٌِز ٔ ُٓونٔی َٗاُٟوا َو َ ٩ِ ٣أََ ِ ٧ت ُُِٗ ٠ت أََ٧ا ابِ ُ ٩اْلِ َ َِ ٛو َٔ َو َّأ ٟذی َ َّ
َو ِج َط َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠لَ یَ ِلُ٠بُىٔي َر ُج ُْ َٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ١ی ِسرٔ ُٛىٔي َو ََل أَكُِ٠بُ ُط ٓ ََی ُٔوتُىٔي ٓ ََ٤ا بَز ٔ ِح ُت َحًَّي َ٧وَ ِز ُت إلٔ َی
ض َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َت َد ََّّ َ ُ٠٠
َخ ُ ٦اْلِ َ َسس ُّٔی ٓ ََی َِ ٠ح ُ ٙبٔ ٌَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ًُ ٩ی ِی ٍََ ٨
ٓ ََوارٔ ٔ
و ٪اٟظ َح َز أَ َّوُ ُٟض ِ ٥اْلِ َ ِ َ
َخ ُِ ًَ ٦ب َس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤وكَ ٌَ َ٨طُ ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََ َ٘ َٓ ٩ٔ ٤ت َ٠طُ َٓ َت َح َّو َِ ًَ ٢ب ُس
َو َی ٌِ ٔل ُ
َق اْلِ َ ِ َ
ٕ ًََِ ٠یطٔ ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٓ ٩ٔ ٤ا ِخ َت ََٔ٠ا كَ ٌِ ََ ٨تي ِ ٔن ٓ ٌََ َ َ
َق بٔأبَٔی َٗ َتا َز َة َو َٗ َت َُ ٠ط أَب ُو َٗ َتا َز َة
َف ٔ
ض اْلِ َ ِ َ
َخََ ٓ ٔ ٦ی َِ ٠ح ُ ٙأَبُو َٗ َتا َز َة بٔ ٌَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ََٓ ٩ٔ ٤ا ِخ َت ََٔ٠ا كَ ٌِ ََ ٨تي ِ ٔن ٓ ٌََ َ َ
اَّ ٟز ِح ًََ ٩ٔ ٤ل َی َ َ
َ
ئ َّأ ٟذی َج َِّ ٠ی ُت ُض ُِ ٨ِ ًَ ٥ط
َخ ٔ ٦ث ُ َّٔ ٥جئ ُِت إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ًَل َی ا ِ٤َ ٟا ٔ
َف ٔ
ض اْلِ َ ِ َ
َٓ َت َح َّو َ ٢أبُو َٗ َتا َز َة ًَل َی َ َ
ض َواٟزَّا ٔج ٔ١
رقز ٕ َّٓٔذَا ٔ َ ٧ي ُّي اہللٔ َػَلہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی َخ ِٔ ٤ص ٔ٣ائ َ ٍٕ َٓأ َ ًِ َلانٔی َس ِض َ ٥ا َِٟٔارٔ ٔ
ذُو َ َ
اہرفؿ نب دبع اہلل،اہمش نب اقمس ،رکعہم ،اایس نب ہملس ،رضحتہملس نب اوکع ےس رفاتی ےہہک دبعارلنمح نب ہنییع ےن روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکافوٹنںوکولاٹاؿےکارچفاےہوکامرڈاالافرفہافراسےکوھگڑوساراسیھتافوٹنںوکاہےتکنوہےئےل
ےئگ وت ںیم ےن اانپ ہنم دمہنی یک رطػ رک ےک زفر ےس اکپرا! نیت رمہبت ایابصاحہ! (ینعی ولوگں وک ولٹ یک ربخ دی) اس ےک دعب ںیم
ت
ریٹلفں ےک ےھچیپ الچ افر ںیم ا وک ریت امر امر رک زیمخ رکات اجات اھت۔ بج ا متن ےس وکیئ وسار ریمی رطػ  اتٹل وت ںیم یسک درتخ یک آڑ
ںیم پھچ اجات اہیںکتہک آپ ےک ےنتج افٹن ےھت بس وک ںیم ےنےھچیپرکایل افر اوھنں ےن اےنپسیت اھبولں افر سیت اچدرفں
ےس زایدہ  کنیھ دںی اتہک فزؿ مک وہ اجےئ (افر اھبےنگ ںیم آاسین وہ) اےنت ںیم (دبعارلنمح اک ابپ) ہنییع دمد ےک ےیل آ اچنہپ افر
اےنساہکمتںیم ےسدنچآدیماسصخشیکرطػاجںیئ (ینعیہملس نباوکعیکرطػافراسوکلتقرکڈاںیل)ہملس ےتہکںیہہک اؿ
ںیمےساچرآدیمریمیرطػآےئافراہپڑرپڑچےھبجفہاےنتافہلصرپآےئگہکریمیآفازاؿکتچنہپےکسوتںیمےناہکایکمت
 ھجوکاچہپےتنوہ؟اوھنںےنوپاھچوتوکؿےہ؟ںیمےناہکںیماوکعاکاٹیبوہں۔مسقےہاسذاتیکسجےندمحمیلصاہللہیلعفآہل
فملسوک زعتفرسرفازییشخبےہ۔ارگمتںیمےسوکیئےھجمڑکپاناچےہاگوتڑکپںیہنےکساگافرسجوکںیمڑکپاناچوہںاگفہچبرکہن
اج ےکس اگ۔ ایھب زایدہ دری ہن سگری یھت ہک ںیم ےن داھکی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک وسار دروتخں ںیم ےس وہ رک ےلچ

ت
آرےہںیہافرا متنےسبسےسآےگارخؾادسیےھتفہ(ریٹلفںےکرسدار)دبعارلنمحنبہنییعکتچنہپےئگدبعارلنمحےک
وھگڑےوکامرڈاالافردبعارلنمحےنارخؾوکلتقرکڈاال۔افرفہاےکنوھگڑےرپوساروہایگاےکسدعبانباتقدہےندبعارلنمحوکاجایل
افر ڑلایئ رشفع وہیئگ۔ افر اس ڑل ایئ ںیم اوباتقدہ اک وھگڑا امرا ایگ افر اوباتقدہ ےن دبعارلنمح وک لتق رک ڈاال رھپ اوباتقدہ ارخؾ ےک
وھگڑےرپوساروہےئ۔اسےکدعبںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہا۔اسفتقآپاساپینرپےھت
سج اک انؾ ذفرقد اھت افراہجں ےس ںیم ےن ریٹلف ں وک اگھبدای اھتاس فتق آپ اپچن وس ارفاد ےک عمجم ںیم ےھت سپ آپ ےن ےھجم اکی
وساراکہصحافراکیایپدہاکہصحدای۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اہمشنباقمس،رکعہم،اایسنبہملس،رضحتہملسنباوکع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسےناچدنیںیمےسلفناکایبؿافرتمینغےکامؽںیمےس
ابب  :اہجداکایبؿ
وسےناچدنیںیمےسلفناکایبؿافرتمینغےکامؽںیمےس

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 980

راوی  :ابو ػاٟح٣ ،حبوب ب٣ ٩وسي ،ابواسحً ،ٙاػ ٥ب ٩ک٠یب ،حرضت ابواٟحویزہ جزمی

اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩کَُِ ٠یبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا ُِ ٟح َویِز ٔ َی ٍٔ ا َِ ٟح ِزم ٔ ِّی َٗا َ٢
وسي أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙا َِٔ ٟزَار ُّٔی ًَ ِٔ ًَ ٩
وب بِ َُ ٣ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َػإ ٔ ٟح َِ ٣حبُ ُ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ َػ ِب ُت بٔأ َ ِر ٔ
اٟزوَ ٔ ٦جزَّ ّة َح َِ ٤زا َئ ٓ َٔیضا َزَ٧أ٧يرُ ِٔی إ ٔ َِ ٣زة ٔ ٌَُ ٣او ٔ َی ٍَ َو ًَ َِ ٠ی َ٨ا َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َح ٔ
ق ُّ
یس َٓأ َ َت ِی ُت ُط ب ٔ َضا َٓ َ٘ َش ََ ٤ضا بَي ِ َن ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َوأَ ًِ َلانٔی َٔ ٨ِ ٣ضا ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا أَ ًِ َلي َر ُج َّل ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٥
ٔ ٩ِ ٣بَىٔي ُسَِ ٠ی ُٕ ٥ی َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َ ٩ُ ٌِ ٣بِ َُ ٩یز ٔ َ
َُ ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ َی ٌِز ٔ ُق ًَل َ َّی
ث ُ ََّٗ ٥ا ََِ ٟ ٢و ََل أَنيی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ََُ ٢ل َن ِٔ َ ١إ ٔ ََّل َب ٌِ َس ا ِٟد ُُٔ ٤ص َْلَ ًِ َل ِیت َ
َٔ ٩ِ ٣ن ٔؼیبٔطٔ َٓأَبَ ِی ُت
اوباصحل،وبحمبنبومیس،اوبااحسؼ،اعمصنببیلک،رضحتاوباوجلریہرجیمےسرفاتیےہہکےھجمرفؾیکرسزنیمرپاکیرسخ
رگن اک ڑھگا الم سج ںیم دانیر رھبے وہےئ ےھت۔ ہیفاہعق رضحت اریماعمفہی ےک دفر الختف اک ےہ اؿ دونں امہرے اریم ینب میلس
ےک اکی صخش ےھت وج ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےس ےھت نج اک انؾ نعم نب سیدی اھت۔ سپ فہ ڑھگا ےلرک ںیم اےکن
اپسآایافراوھنںےناسےکدانیربساملسمونںںیممیسقتےیکافراسںیمےساکیہصحےھجمیھبدای(ینعیانتجاعؾاملسمونںوک

دایاانتیہےھجمیھبدایزایدہںیہندای)رھپرفامایارگںیمےنروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملساکہیاراشدہنانسوہاتہکلفن(زایدہہصح)
سمخاکنےنلےکدعبےہوتںیموک وکرضفرزایدہہصحد اترھپفہاےنپہصحںیمےسےھجمدےنیےگلنکیلںیمےنںیہنایل۔
رافی  :اوباصحل،وبحمبنبومیس،اوباقحس،اعمصنببیلک،رضحتاوباوجلریہرجیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وسےناچدنیںیمےسلفناکایبؿافرتمینغےکامؽںیمےس

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 981

راوی  :ہ٨از ب ٩ک٠یب ،ابوًوا٧ہ ،حرضت ًاػ ٥ب ٩ک٠یب

اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩کَُِ ٠یبٕ بّٔ ٔ ِس َ٨ازٔظ ٔ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ
َح َّسثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْز ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ َوأ ًَ ٩ِ ًَ ٍَ َ ٧
انہدنببیلک،اوبوعاہن،رضحتاعمصنببیلکےسیھبایسدنسافروہفمؾےکاسھترفاتیےہ۔
رافی  :انہدنببیلک،اوبوعاہن،رضحتاعمصنببیلک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فنیںیمےسارگاامؾاےنپےیلھچکرےھکوتایکمکحےہ؟
ابب  :اہجداکایبؿ
فنیںیمےسارگاامؾاےنپےیلھچکرےھکوتایکمکحےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 982

راوی  :وٟیس بً ٩تبہً ،بساہلل بًَ ٩لء ،ابوسَل ،٦حرضت ً٤زو ب٨ً ٩بشہ

ئ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا َس ََّل ٕ ٦اْلِ َ ِس َو َز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ َِ ٤زو
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ًُُ ٩ت ِ َب ٍَ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

بِ ََ ًَ ٩ب َش ٍَ َٗا ََ ٢ػلَّی ب ٔ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی َبٌٔير ٕ ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ٔ ٨َ ِِ ٤َ ٟا َس َّ ٥َ ٠أَ َخ َذ َوبَ َز ّة َٔ ٩ِ ٣ج ِٔ ٨ب ا َِ ٟبٌٔير ٔث ُ َّ٥
َ ١ص َذا إ ٔ ََّل ا ِٟد ُُُ ٤ص َوا ِٟد ُُُ ٤ص َ٣زِزُو ْز ٓ ٔی٥ِ ُٜ
َٗا ََ ٢و ََل َی ٔح ُّ ١لٔی ٔ٨َ َُ ٩ِ ٣ائِٔ ٣ٔ ٥ِ ُٜٔ٤ث ُ
فدیلنبہبتع،دبعاہللنبالعء،اوبالسؾ،رضحترمعفنبہسبنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنںیمہتمینغ
ےکافٹنیکرطػرخرکےک(ینعیاساکرتسہانبرک)امنززپاھیئبجآپےنالسؾریھپاوتافٹنےکؤولہںیمےساکیابؽایلافر
رفامایاہمتریوتمینغںںیمےسریمےےیلاسابؽےکرباربیھباجزئںیہنےہوساےئسمخ(اپوچناں)ےکافرفہسمخیھباہمترییہ

رطػولاٹدایاجاتےہ۔(ینعیاہمترییہرضفروتںںیماامعتسؽوہاتےہ)۔
رافی  :فدیلنبہبتع،دبعاہللنبالعء،اوبالسؾ،رضحترمعفنبہسبنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہعوپرارکانرضفریےہ
ابب  :اہجداکایبؿ
دہعوپرارکانرضفریےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 983

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٨ٌٗ ،يي٣ ،اً ،َٟبساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت اب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٍَ ٤ََ ٠ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اِ ًَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِِ ٟاز ٔ َر یُ َِ ٨ؼ ُب َٟطُ َ ٔ ٟوائْ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َُ َٓ ٍٔ٣ی َ٘ا َُ ٢ص ٔذظ ُٔ َِس َرةُ ُٓ ََل ٔ ٪بِ ََٔ ُٓ ٩ل ٕ٪

دبع اہلل نب ہملسم ،یبنعق ،امکل ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
ایقتمےکدؿدہعینکشرکےنفاےل ےکےیلاکیڈنھجااگڑااجےئاگافراہکاجےئاگہیالفںانبالفںیکدہعینکشےہ(ینعیاسوک
رساعؾروساایکاجےئاگ)
رافی  :دبعاہللنبہملسم،یبنعق،امکل،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾوجدہعرکےاسیکاپدنبیبسولوگںرپرضفریےہ
ابب  :اہجداکایبؿ
اامؾوجدہعرکےاسیکاپدنبیبسولوگںرپرضفریےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 984

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ػباح ،بزارً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابی ز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ

َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّاحٔ ا َِ ٟبزَّا ُز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
 ١بٔطٔ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا ِاْل ٔ َُ ٣اُ ٦ج َُّ ٍْ ٨ی َ٘ا َت ُ

دمحمنبابصح،زبار،دبعارلنمح نبایبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامای
اامؾاکیڈاھؽےہسجےکاہسرےگنجیکاجیتےہ۔(ذہلاحلصیھبایسیکراےئےکاطم قوہیناچےئہ)
رافی  :دمحمنبابصح،زبار،دبعارلنمحنبایبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اامؾوجدہعرکےاسیکاپدنبیبسولوگںرپرضفریےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 985

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ػباح ،بزارً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابی ز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِْ ٤زو ًَ ِ ٩بَُٜي ِر ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ًَٔ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی َرآ ٍٕٔ أَ َّ٪

َ
َ
رقیِ ْع إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أبَا َرآ ٔ ٍٕ أ ِخب َ َر ُظ َٗا ََ ٢ب ٌَ َث ِتىٔي ُ َ
أ ُ َِ ٔ ِٟی ِٔی َٗ ِٔ ٠يي ِاْل ٔ ِس ََل ُُِ ٠ُ٘ َٓ ٦ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنٔيی َواہللٔ َلَ أَ ِر ٔج ٍُ إَِٔ ٟیض ٔ ِ ٥أَبَ ّسا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنٔيی َلَ
َ ِاْل َِ َٓ ٪ار ٔج ٍِ َٗا َََ ٓ ٢ذ َص ِب ُت ث ُ َّ ٥أَ َت ِی ُت
َ َّأ ٟذی ِٔی َن ِٔ ٔش َ
أِ ٪ی َن ِٔ ٔش َ
ٔیص بٔا ِِ ٌَ ٟض ٔس َوَلَ أَ ِحب ٔ ُص ا ِٟبُرُ َز َو َلِ ٩ِٔ ٜار ٔج ٍِ َّٓ ٔ ِ ٪ک َ َ
أَخ ُ
َ اٟزَّ َ٣ا ٔ٪
أِ ٪ی ذََ ٔ ٟ
اِ ٔ ٗ ٪ب ٔل ًّیا َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َص َذا ک َ َ
أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِسُ ٤َِ ٠ت َٗا َ ٢ب ُ َٜي ِ ْر َوأَ ِخب َ َرنٔی أَ َّ ٪أَبَا َرآ ٍٕٔ ک َ َ

َٓأ َ َّ٣ا ا َِ ٟی ِو ََََ ٓ ٦ل َی ِؼُ ُ٠ح

ادمح نباصحل،دبعاہللنبفبہ،رمعفنبریکبنباجش،نسحنبیلعنباوبراعف،رضحتاوبراعفےسرفاتیےہہک(حلصدحہیبیےک
ومہعقرپ)رقشیےنےھجماانپامندنئہانبرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاپساجیھببجںیمےنآپیلصاہللہیلعفملسوکداھکیوت(
اہلل ےن ) ریمےدؽ ںیم ںیم االسؾ یک تبحم ڈاؽدی ںیم ےن رعض ایک ایروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس اب ںیم اؿ یک ( رقشی یک )
رطػولٹرکیھبکہناجؤںاگآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہنوتںیمدہعینکشرکاتوہںافرہناقدصوکدیقرکاتوہںذہلاابوتوت
ولٹ اج افر ا رگ رھپ یھب ریتےدؽ ںیم فہ ابت ( االسؾ یک تبحم ) ریتہ ےہ وج اب ےہ وت رھپ دفابرہآان اوبراعف ےتہک ںیہ ہک اسفتق
ںیمفاسپالچآای رھپدفابرہ یبن یلصاہللہیلعفملسیکدختم ںیماحرضوہرک االسؾوبقؽ ایک ۔ریکب ےناہکہکےھجمولعمؾوہاےہ ہکاوب
راعفیطبق(الغؾ)ےھتاوبداؤدےناہک(ااسیانہک)اسفتقحیحصاھترگمابںیہنےہ(ویکہکنہیتمظعاحصہبےکالخػےہ)
رافی  :دمحمنبابصح،زبار،دبعارلنمحنبایبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجاامؾںیمافردونمشںںیمدہعرقاراپاجےئوتاامؾاؿےککلمںیماجاتکسےہ
ابب  :اہجداکایبؿ
بجاامؾںیمافردونمشںںیمدہعرقاراپاجےئوتاامؾاؿےککلمںیماجاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 986

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،س٠ی ٥بً ٩ا٣زٗ ،بی٠ہ بىي ح٤ير ٛے ایَ طدؽ س٠ی ٥بً ٩ا٣ز

ا ٪بَي ِ َن
َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا٤َ ٨َّ ٟز ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِِ ٟٔی ٔف ًَ ُِ ٩سَِ ٠ی ٔ ٥بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ح ِٔ٤ي َ َر َٗا َ ٢ک َ َ
َّ
ض أَ ِو بٔزِ َذ ِو َٕ ٪وص َُو
َف ٕ
اٟزوِ ًَ ٔ ٦ض ْس َوک َ َ
ٌَُ ٣او ٔ َی ٍَ َوبَي ِ َن ُّ
اَ ٪ی ٔشيرُ ِ َ ٧ح َو ب ٔ ََلزٔص َِٔ ٥حًي إٔذَا ا ِن َ٘ َضي ا ِِ ٌَ ٟض ُس َُزَاص َُِ َٓ ٥حا َئ َر ُج ًَْ ١ل َی َ َ
َی ُ٘و ُ ٢اہللُ أَ ِٛبَرُ اہللُ أَ ِٛبَرُ َوَٓائْ ََل ُ ََس َر َٓ َ٨وَ زُوا َّٓٔذَا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ًَ ٩ب َش ٍَ َٓأ َ ِر َس َ ١إَِٔ ٟیطٔ ٌَُ ٣او ٔ َی ٍُ ٓ ََشأ َ َُ ٟط َٓ َ٘ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ٢
ا ٪بَ ِی َُ ٨ط َوبَي ِ َن َٗ ِوِ ًَ ٕ ٦ض ْس ٓ َََل َی ُظ ُّس ًُ ِ٘ َس ّة َو ََل َی ُح َُّ ٠ضا َحًَّي یَ ِٔ َ٘ ٨ض َي أَ َُ ٣س َصا أَ ِو یَ ِ٨ب ٔ َذ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢ک َ َ

َف َج ٍَ ٌَُ ٣او ٔ َی ٍُ
إَِٔ ٟیض ٔ ًَِ ٥ل َی َس َوا ٕئ َ َ
صفح نب رمع ،ہبعش ،میلس نب اعرم ،ہلیبق ینب ریمح ےک اکی صخش میلس نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک رفویمں افر رضحت اعمفہی ےک
درایمؿاعمدہہاھت(ہک اکیفتقنیعمکتمہگنجہن رکںیےگ)افررضحتاعمفہیاؿےککلمںیماجےتےھت۔بجاعمدہہ یک
ُْ ا َُّ
ّلل
دمت وپری وہیئگ وت اؿ ےس گنج یک۔ ایس دفراؿ اکی صخش رعیب ای رتیک وھگڑے رپ وسار وہ رک آای۔ فہ ہہک راہ اھت۔ ا ُ
ّللَّ َأ ْ َ

ُْ۔دہعوکوپرارکف۔دہع ینکشتم رکف۔ ولوگںےن اسصخش یکرطػاگنہیک وت داھکیہک فہ(احصیبروسؽ) رمعف نبہسبنعےھت۔
َأ ْ َ
رضحتاعمفہیےناؿےکاپساکی آدیمہیوپےنھچےکےیلاجیھبہکاسںیمدہعینکشایکےہ؟اوھنںےناہکہکںیمےنروسؽاہلل

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک بج یسک صخش افر یسک وقؾ ںیم دہع فامیپؿ وہاجےئ وت بج کت اس یک دمت
وپریہنوہاجےئبتکتاسدہعوکہنوتڑےافرہناین دہعابدنےھافربجدہعیکدمتوپریوہاجےئوترباربیرپدہعوکوتڑے۔
سپہینسرکرضحتاعمفہیفاہںےسولٹآےئ۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،میلسنباعرم،ہلیبقینبریمحےکاکیصخشمیلسنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذیماکرفوکلتقرکانڑباانگہےہ

ابب  :اہجداکایبؿ
ذیماکرفوکلتقرکانڑباانگہےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 987

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،وٛیًٍ ،یی٨ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوبرک

َ
َ
َ
رک َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ َِ ًُ ٩ی ِی َ ٍَ ٨بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أبٔیطٔ ًَ ِ ٩أبٔی بَ ِ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ت ٌََ ٣ُ ١اص ّٔسا ِٔی َُي ِر ٔ ُ٨ِ ٛضٔطٔ َرح ََّ ٦اہللُ ًََِ ٠یطٔ ا َِ ٟح ٍََّ ٨

امثعؿ نب ایب ہبیش ،فعیک ،ہنییع نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرکب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج
ےنیسکاعمدہوکریغبیسکفہجےکامرڈاالوتاہللاعتیلاسرپتنجوکرحاؾرکدےاگ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،فعیک،ہنییعنبدبعارلنمح،رضحتاوبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اویچلیںاکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ
اویچلیںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 988

راوی ٣ :ح٤س ب٤ً ٩ز ،س٤٠ہ ابٓ ٩ـ٣ ،١ح٤س ب ٩اسح٣ ،ٙشی٤٠ہ ،حرضت نٌی ٥ب٣ ٩شٌوز

اَ ٣ُ ٪ش ِیَ َٛ ٍُ ٤َ ٔ ٠ت َب إلٔ َی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اٟزَّاز ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َسَ ٍُ ٤ََ ٠ی ٌِىٔي ابِ َ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ ٣ُ ٩ِ ًَ ١ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا َ ٢ک َ َ

َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢و َٗ ِس َح َّسثَىٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙط ِی ٕذ ٔ ٩ِ ٣أَ ِط َح ٍَ یُ َ٘ا َُٟ ٢طُ َس ٌِ ُس بِ ُ ٩كَارٔ ٕٚ
ًَ َِ ٩س ٍَ ٤ََ ٠بِ ٔ ٩نُ ٌَ ِی ٔ ٥بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕاْلِ َ ِط َحع ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ نُ ٌَ ِی َٕٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُُ َٟ ٢ض َ٤ا ح ٔي َن
َرضبِ ُت أَ ًِ َ٨ا َٗ٤َ ُٜا
اٟز ُس َََ ١ل ُت ِ٘ َت ُ
رقأََ ٔ ٛت َ
اب َُ ٣ش ِی٣َ ٍَ ٤َ ٔ ٠ا َت ُ٘ َوَل ٔ ٪أَِ٧ت َُ٤ا َٗ َاَل َن ُ٘و ُ٤َ َٛ ٢ا َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَ َ٣ا َواہللٔ َِ ٟو ََل أَ َُّّ ٪
َ َ ٟ١
ََ
دمحم نب رمع ،ہملس انب لضف ،دمحم نب ااحسؼ  ،ہملیسم ،رضحت میعن نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےسانسآپےنہملیسمذکابےکاقدصفںےساساکطخزپھرکوپاھچہکمت(ہملیسمےکابرےںیم)ایکےتہکوہ؟اوھنںےن
اہکہکمہفیہےتہکںیہوجہملیسماتہکےہ(ینعیمہاسےکدوعیوبنتیکیدصقیرکےتںیہ)آپےنرفامایدخایکمسقارگہیہنوہات

ہکاقدصلتقںیہنےیکاجےتوتںیممتدفونںیکرگدؿاُڑاد ات۔
رافی  :دمحمنبرمع،ہملسانبلضف،دمحمنباقحس،ہملیسم،رضحتمیعننبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
اویچلیںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 989

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا ،٪ابواسح ،ٙحرضت حارثہ ب٣ ٩رضب

رض ٕب أَُ َّ ٧ط أَتَی ًَ ِب َس اہللٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا بَ ِیىٔي َوبَي ِ َن أَ َح ٕس
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙحارٔثَ ٍَ بِ ِّٔ َ ٣ُ ٩
و ٪ب ٔ َُ ٤ش ِیَٓ ٍَ ٤َ ٔ ٠أ َ ِر َس َ ١إَِٔ ٟیض ٔ ِِ ًَ ٥ب َس اہللٔ َٓحٔی َئ بٔض ٔ ِ٥
ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟز ٔب ح ٔ ََ ٍْ ٨وإنٔيی ََ ٣ز ِر ُت ب ٔ َِ ٤شحٔ ٕس َ ٔ ٟبىٔي َحٔ٨ی َٔ ٍَ َّٓٔذَا ص ُِ ٥یُ ِؤ َٔ ُ٨٣
َ
َرضبِ ُت ًَُ َ٘ ُ٨
َاست َ َتابَ ُض َُِ ٥ي ِ َر ابِ ٔ ٩اَّ ٨َّ ٟوا َح ٍٔ َٗا َُ َٟ ٢ط َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُِ ٟ ٢و ََل أََ َّ ٧
ٓ ِ
َ َر ُس ْ
وَ َ ٟ ٢
َ
َ
اٟشو ٔ ٚث ُ ََّٗ ٥ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ َرا َز أَ َِ ٪ی ِ٨و َُز إلٔ َی ابِ ٔ ٩اَّ ٨َّ ٟوا َح ٍٔ َٗت ّٔیَل
َرض َب ًُُ َ٘ ُ٨ط ِٔی ُّ
رقهَ ٍَ بِ ٌَِ َٛ ٩بٕ ٓ َ َ
َٓأَ ِ ٧ت ا َِ ٟی ِو ََِ ٟ ٦ش َت ب ٔ َز ُسو َٕٓ ٢أ ََ ٣ز َ َ
اٟشو ٔٚ
ب ٔ ُّ
دمحمنب،ریث،ایفسؿ،اوبااحسؼ،رضحتاحرہثنبرضمبےسرفاتیےہہکفہدبعاہللنبوعسمدےکاپسےئگافراہکریمےافریسک
رعب ےک چیب دعافت ںیہن ےہ ںیم ینبہفینح یک اکی دجسم ےکاپس ےس سگرا وت ںیم ےن داھکیہک ولگ ہملیسم ذکاب رپ اامیؿ الےئ
ںیہہینسرکدبعاہللنبوعسمدےناؿولوگںوکالباجیھبوتفہآےئگ۔دبعاہللنبوعسمدےناؿبسےسوتہبرکےنوکاہکوساےئانب
وناہحےک۔اسےسدبعاہللنبوعسمدےناہکہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسےہہکارگوتا یچلہن
وہاتوتںیمریتیرگدؿاڑاد ات۔سپآجےکدؿوتا یچلںیہنےہسپدبعاہللنبوعسمدےنرقہظنببعکوکمکحدایافراوھنںےنرس
ابزاراسیکرگدؿاڑادی۔اسےک دعبدبعاہللنبوعسمد ےنولوگںےس اہکہکوجصخش انبوناہحاک رشحدانھکیاچےہ فہ ابزارںیم اج
رکدھکیےلفہرمازپاےہ۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،اوباقحس،رضحتاحرہثنبرضمب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتارگیسکاکرفوکاامؿدے

ابب  :اہجداکایبؿ
وعرتارگیسکاکرفوکاامؿدے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 990

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہبً ،یاق بً ٩بساہللُ٣ ،خ٣ہ ب ٩س٠مَيُ ٪کیب ،حرضت ا ٦ہانی ب٨ت ابی كاٟب

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ً َٔی ُ
ُکیِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
اق بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ َِ ِ ٣َ ٩
ُخ َ ٍَ ٣بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠مَي ََ ُ ٩ِ ًَ ٪
ْشٔٛي َن یَ ِو َ ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ َٓأ َ َت ِت أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ض َٗا ََ ٢ح َّسث َ ِتىٔي أ ُ ُّ ٦صَإ ٔ ٧ئ ب ٔ ُِ ٨ت أَبٔی كَأٟبٕ أََ َّ ٧ضا أَ َج َار ِت َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ًَبَّا ٕ

َّ
َ َٟطُ َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س أَ َج ِزَ٧ا َ ٩ِ ٣أَ َج ِز ٔ
ت َوأَ َّ٨َّ ٣ا َ ٩ِ ٣أَ َّ٨ِ ٣تٔ
ُک ِت ذََ ٔ ٟ
َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

ادمحنباصحل،انبفبہ،ایعضنبدبعاہلل،رخمہمنبامیلسؿرکبی،رضحتاؾاہینتنبایباطبلےسرفاتیےہہکاوھنںےن
حتفہکمےکدؿاکیرشمکوک انپہدیافرروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیم احرضوہرکاساکذرکایکوتآپےنرفامای
سجوکوتےنانپہدیاسوکمہےنانپہدیافرسجوکوتےنانمدایاسوکمہےنانمدای۔
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،ایعضنبدبعاہلل،رخمہمنبامیلسؿرکبی،رضحتاؾاہینتنبایباطبل
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
وعرتارگیسکاکرفوکاامؿدے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 991

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ٨٣ ،ؼور ،ابزاہی ،٥اسوز ،حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی َُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٍَ ٨ؼورٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت إ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت
ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َُ ٟتحٔيرُ ًَل َی ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن ٓ ََی ُحو ُز
امثعؿ نب ایب ہبیش ،ایفسؿ نب ہنییع ،وصنمر ، ،اربامیہ ،اوسد ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک اکی وعرت ارگ یسک اکرف وک انپہ دیتی
املسمونںےسوتاسیکانپہدرتسوصتریکاجیتافراسرپلمعوہات۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،وصنمر،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنمشےسحلصرکےناکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ
دنمشےسحلصرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 992

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بیس٣ ،ح٤س ب ٩ثور٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،رعوہ ب ٩زبير ،حرضت ٣شور ب٣ ٩حز٣ہ

ُخ ٍََ ٣
رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِ ٩ا ِِ ٔ٤ٟش َورٔ بِ َٔ ِ ٣َ ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس أَ ََّ ٣ُ ٪ح ََّ ٤س بِ َ ٩ثَ ِورٕ َح َّسثَ ُض ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
ْش َة ٔ٣ائ َ ٍّ ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ َحًَّي إٔذَا کَاُ ٧وا ب ٔ ٔذی ا ُِ ٟحَِ ٠ی َٔ ٍٔ
َخ َد أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َ ٩َ ٣ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َی ٍٔ ِٔی بٔ ِـ ٍَ ًَ ِ َ
َٗا ََ َ ٢
ا ٪ب ٔ َّ
اٟثَّ ٔ ٨یٍٔ
ا ٚا َِ ٟحس َ
رح َ ٦بٔا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ َو َس َ
ٔیث َٗا ََ ٢و َس َار أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّي إٔذَا ک َ َ
َٗ ََّ ٠س ا َِ ٟض ِس َی َوأَ ِط ٌَ َز ُظ َوأَ ِ َ
اض َح َِ ١ح َِ ١خ َ َْل ِت ا ِِ َ٘ ٟؼ َوا ُئ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َّأًٟي یَ ِضب ٔ ُم ًََِ ٠یض ٔ َِ ٨ِ ٣ٔ ٥ضا بَ َز َِ ٛت بٔطٔ َراح ٔ َُ ٠ت ُط َٓ َ٘ا َ ٢اُ ٨َّ ٟ
َ ََ ٟضا ب ٔ ُدَ ٕٙ ُ٠و َل َٔ ٩ِ ٜح َب َش َضا َحاب ٔ ُص ا ِٟٔٔی ٔ ١ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َی ٔسظ ٔ ََل َی ِشأَُٟونٔی ا َِ ٟی ِو َُ ٦خ َّل ٍّ
َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َخ َ َْل ِت َو َ٣ا ذََ ٔ ٟ
رح َ٣ا ٔ
ت اہللٔ إ ٔ ََّل أَ ًِ َل ِی ُت ُض ِ ٥إٔیَّا َصا ث ُ ََّ ٥ز َج َز َصا ٓ ََوثَ َب ِت ٓ ٌََ َس َُ ٨ِ ًَ ٢ض َِ ٥حًَّي َ٧زَ َ ٢بٔأَٗ َِصي ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َی ٍٔ ًَل َی ثَ َٕ ٤س َٗٔ٠ی ٔ١
ی ٌَُ ِّو َُ ٤
و ٪ب ٔ َضا ُ ُ
ٔ ُ
رع َو َة بِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٓ َح ٌَ َ ١یَُ َ ِّ ٥ُ ٠أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ِ٤َ ٟا ٔ
ئ َٓ َحائ َ ُط ب ُ َسیِ ُ
 ١بِ َُ ٩و ِر َٗا َئ ا ُِ ٟدزَاع ُّی ث َّ ٥أَ َتا ُظ َی ٌِىٔي ُ ِ
ََٓ ُ َّ٤َ ٠ا ک َ َُّ ٤َ ٠ط أَ َخ َذ بِٔ ٔ ٠ح َیتٔطٔ وا ِِٔ٤ُ ٟي َرةُ بِ ُُ ٩ط ٌِ َب ٍَ َٗائ ًَْٔ ٥ل َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َُ ٌَ ٣ط َّ
ْف
اٟش ِی ُ
ٕ َو ًََِ ٠یطٔ ا ُِ َ ِِ ٔ٤ٟ
َرض َب َی َس ُظ ب ٔ ََّ ١ٔ ٌِ ٨
رع َوةُ َرأ ِ َس ُط َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ص َذا َٗاُٟوا ا ِِٔ٤ُ ٟي َرةُ بِ ُُ ٩ط ٌِ َب ٍَ َٓ َ٘ا َ٢
اٟش ِی ٕٔ َو َٗا َ ٢أَ ِّ ِ
َف َٓ ٍَ ُ ِ
ََٓ
َخ َی َس َک ًَ ِِ ٔ ٟ ٩ح َیتٔطٔ َ َ
ا ٪ا ِِٔ٤ُ ٟي َرةُ َػ ٔح َب َٗ ِو ّ٣ا ِٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٍٔ َٓ َ٘ َت َُ ٠ض َِ ٥وأَ َخ َذ أَ َِ ٣وا َُ ٟض ِ ٥ث ُ ََّ ٥جا َئ َٓأ َ ِس٥ََ ٠
أَ ِی ُ َُس ُر أَ َوَِ ٟش ُت أَ ِس َعی ِٔی ُ َِس َرت ََٔ َوک َ َ

َّ
َّ
ُک ا َِ ٟحس َ
ٔیث
َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ َّ٣ا ِاْل ٔ ِس ََل ُِ َ٘ َٓ ٦س َٗب ٔ ِ٨َ ٠ا َوأَ َّ٣ا ا ِ٤َ ٟا ُُ َّ ٧َّٔٓ ٢ط َ٣ا َُِ ُ ٢س ٕر َلَ َحا َج ٍَ َ٨َ ٟا ٓ ٔیطٔ ٓ ََذ َ َ

َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠اٛت ُِب َص َذا َ٣ا َٗاضَي ًََِ ٠یطٔ َُ ٣ح َّْ ٤س َر ُسو ُ ٢اہللٔ َو َٗ َّؽ ا َِ ٟدب َ َر َٓ َ٘ا َُ ٢س َض ِی َْ ١و ًَل َی أَُ َّ ٧ط ََل
اب َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ إ ٔ ََّل َر َز ِز َت ُط إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َٓ َ٤َّ ٠ا ََ
َفَْ ٔٔ َٗ ٩ِ ٣ـ َّی ٍٔ ا ِل َٔ ٜت ٔ
اًَ ٪ل َی زٔیَ ٔ ٨
َیأِت َ
ٔیَ ٔ٨َّ ٣ا َر ُج َْ ١وإ ٔ ِ ٪ک َ َ
ات ِاْل َی ٍَ َٓ ََ ٨ضاص ُِ ٥اہللُ أَ َِ ٪یزُ ُّزوصَُ َّ٩وأَ ََ ٣زص ُِ ٥أَ َِ ٪یزُ ُّزوا
ات َُ ٣ضا ٔج َز ْ
َحوا ث ُ َّ ٥ا ِحُ٘ ٔ ٠وا ث ُ ََّ ٥جا َئ ن ِٔش َو ْة ُِ ٣ؤ ْٔ ٨َ ٣
ْٔلَ ِػ َحابٔطٔ ُٗو ُ٣وا َٓاُ َ ِ ٧
َ
ُ
َ
َُخ َجا ب ٔطٔ
رقیِ ٕع َی ٌِىٔي َٓأ ِر َسُ٠وا ِٔی كََ٠بٔطٔ ٓ ََسٓ ٌََ ُط إلٔ َی اَّ ٟز ُج َ٠ي ِ ٔن ٓ َ َ
اٟؼَّ َس َا ٚث ََّ ٥ر َج ٍَ إلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی ََ َٓ ٍٔ ٨حائ َ ُط أبُو َب ٔؼير ٕ َر ُج َْ ُ ٩ِ ٣ٔ ١
َ َص َذا َیا ُٓ ََل ُ٪
وَ ٩ِ ٣ٔ ٪ت ِ٤ز ٕ َُ ٟض َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢أَبُو َب ٔؼير ٕ ْٔلَ َحسٔ اَّ ٟز ُج َ٠ي ِ ٔن َواہللٔ إنٔيی َْلَ َری َس ِی َٔ َ
َحًَّي إٔذِ بَ ََِ ٠ا ذَا ا ُِ ٟحَِ ٠ی ٍَٔٔ َ٧زَُٟوا َیأِکَُ ُ٠

َ
َخ
َرضبَ ُط َحًَّي بَ َز َز َو َ َّ
َف ِاْل َ ُ
َجی ِّّسا َٓا ِس َت َُّ ٠ط ِاْل َ ُ
َخ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َج ِِ َٗ ١س َج َّزبِ ُت بٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَب ُو َب ٔؼير ٕأَرٔنٔی أَُ ِ ٧و ِز إَِٔ ٟیطٔ َٓأ ُِ ٨َ َٜ ٣ط ُٔ ٨ِ ٣ط ٓ َ َ
َّ
َّ
َّ
رعا َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س ُٗتٔ ََ ١واہللٔ
َحًي أَتَی ا ِ٤َ ٟسٔی َََ ٓ ٍَ ٨س َخ َ ١ا ِ٤َ ٟشحٔ َس َی ٌِ ُسو َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِ َ٘ َٟ ٥َ ٠س َرأَی َص َذا ذُ ِ ّ
َ َٓ َ٘ ِس َر َز ِز َتىٔي إَِٔ ٟیض ٔ ِ ٥ث ُ ََّّ َ ٧ ٥حانٔی اہللُ ُٔ ٨ِ ٣ض َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي
ُوَ َٓ ٢حا َئ أَبُو َب ٔؼير ٕ َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س أَ ِوَِی اہللُ ذ ٔ ََّ ٣ت َ
َػاح ٔ ٔيي َوإنٔيی ِ٘ ٤ََ ٟت ْ
َُخ َد َحًَّي أَتَی
اُ َٟ ٪ط أَ َح ْس َٓ َ٤َّ ٠ا َس ٍَ ٔ٤ذََ ٔ ٟ
رح ٕب َِ ٟو ک َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ویِ َ ١أ ُ ِّ٣طٔ ِٔ ٣ش ٌَ َز َ ِ
رع َٖ أَُ َّ ٧ط َسيَرُ ُّز ُظ إَِٔ ٟیض ٔ َِ َ ٓ ٥
َ ََ
َح َو َی ُِ ٔ ٠َٔ ٨ت أَبُو َج َِ ٨س ٕٔ ٠َ َٓ ٢ح َ ٙبٔأبَٔی َب ٔؼير ٕ َحًَّي ا ِج َت َِ ٌَ ٤ت ُٔ ٨ِ ٣ض َِٔ ً ٥ؼابَ ٍْ
ٕ ا َِ ٟب ِ ٔ
َس ِی َ

دمحمنبدیبع،دمحمنبوثر،رمعم،زرہی،رعفہنبزج ،،رضحتوسمرنبہمزہمےسرفاتیےہہکدحہیبیےکزامہنںیم(ینعیسجاسؽ
حلصدحہیبیوہیئ)روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدنچسہارااحصبےکاسھتےلکن۔ بجآپ ذفاہفیلحلںیمےچنہپوت رقابینےکاجونر
ےکےلگںیمالقدہابدناھافرااعشرایکافررمعہاکارحاؾابدناھافریبنفاہںےسرفاہنوہےئاہیںکتہکہینثرپےچنہپاہجںےسہکمںیم
دالخ وہےن ےک ےیل ارتےت ںیہ وت آیکپ افینٹن آپ وک ےل رک ھٹیب یئگ ولوگں ےن لح لح اہک (ہی ہملک افٹن وک ڑھکا رکےن ےک ےیل
وبےتلںیہ)نکیلآپیکافینٹنسجاکانؾوصقیاھتاڑیئگدفرمہبت۔روسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوصقیےناڑںیہنیک
افرہنیہاڑےنیکاسیکاعدتےہرگماسوکاہیھتےکرفےنکفاےلےنرفکدای۔ (ینعیاہللاعتیلےن)رھپآپ ےنرفامایمسقےہ
اسذاتیکسجےکہضبقںیمریمیاجؿےہہکآجےکدؿرقشی ھجےسوجزیچیھببلطرکںیےگ سجںیماہللاعتیلےکرحؾ
یکمیظعتوہیگںیماؿوکفیہزیچدفںاگ۔رھپآپ ےنافینٹنوکااھٹایوتفہاھٹیئگ افرآپالہہکمیکراہ ےسٹہرک دحہیبییکرطػ
وتمہج وہےئ اہیں کت ہک دحہیبی ےک ااہتنء رپ دیماؿ ںیم اکی ہگج رپ اہجں اکی زگےھ ںیم وھتڑا اس اپین عمج اھت آپ فاہں رپ اج
ارتے۔ےلہپآپےکاپسدبلینبفراقءزخایعآایرھپرعفہنبوعسمدلقنیآایافرآپےسوگتفگرکےناگل۔دفراؿوگتفگرعفہابر
ابر آیکپ رشی ابمرک وک اہھت اگل راہ اھت۔ ریغمہ نب ہبعش وج آرضحنت ےک اپس ولتار ےیل وہےئ ڑھکے ےھت افر وخد (ولےہ یک وٹیپ)
ےنہپ وہےئےھت۔اوھنںےنرعفہےکاہھترپولتریکوکیھتامریافراہکآیکپرشیابمرکےساانپاہھتدفررھک۔رعفہےنرسااھٹرک
وپاھچہیوکؿےہ؟ولوگںےن اہکریغمہنب ہبعش!رعفہےن اہکاے اکمر!ایکںیمےنریتیدہعینکشیکاالصح ںیموکششںیہنیک؟
اساکہصقویںےہہک زامہناجتیلہںیمریغمہنبہبعشدنچولوگںےکاسھتےئگافررھپاؿوکلتقرکڈاال۔افراؿاکامؽفاابسبولٹ
ایلرھپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہرکاالسؾوبقؽرکایل۔آپےنرفامایمہےناالسؾوتوبقؽرکایلرگماسامؽیک
ںیمہ رضفرت ںیہن ےہ ویکہکن ہی رکمف رفبی ےس احلصایک وہا امؽ ےہ۔اس ےکدعبدحثی ےک رافی وسمدہ ےن آرخکت دحثی
ایبؿیک۔سپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتیلعےسرفامایوھکلہیفہحلصانہمےہسجرپروسؽدخاےنہلصیفایکےہ۔
رھپبس ہصقایبؿایک۔ لیہس ےناہکہک افر وجوک یئصخش رقشی ںیمےسروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسےکاپس آےئارگہچفہ

املسمؿوہرکیہویکںہنآےئوتآپاسوکولاٹدںیےگ۔بجآپحلصانہمیکرحتریےسافرغوہےئگوتاےنپااحصبےسرفامایا ںی!
اےنپ رقابین ےک اجونر ذحب رک ڈاول افر اس ےک دعب رس ڈنمادف۔اس ےک دعب ہکم یک دنچ وعرںیت املسمؿ وہ رک رجہترک ےک املسمونں
ےکاپسآںیئ۔اہللاعتیلےنا وکولاٹےنےسعنمرفامدای(ویکہکنفاسپولاٹےنیکرشطرمدفںےکاسھتاخصیھت)افراؿےکاکرف
وشرہفںےن اؿوکوجرہمدای اھتفہاؿوکفاسپرکفا دای۔رھپآپدمہنیںیم رشتفی الےئ وترقشیاک اکیصخشسجاک انؾاوبریصب اھت
آپ ےک اپس(املسمؿ وہ رک) آای۔ رقشی ےن اوکس فاسپ بلط رک ےن ےک ےیل دف آدیم ےجیھب۔آپ ےن اوبریصب وک (اعمدہہ یک رشط
ےک اطم ق) اؿ ےک اسھت فاسپ رک دای۔ فہ اس وک اسھت ےل رک ےلکن۔ بج ذفاہفیلحل ںیم ےچنہپ وت ارت رک وجھکرںی اھکےن ےگل۔ اوبریصب
ےناسدفونںیکولتاردھکی رکاہکہکدخبااہمتریہیولتارتہبدمعہولعمؾوہیتےہ۔اسےنایمؿےسولتاراکنؽرکاہکاہں۔ ںیم
اسوکآزاماکچوہں۔اوبریصبےناہکذراںیمیھبوتدوھکیں؟اسےندےدی۔اوبریصبےنایسولتارےساسےکامکلوکامرااہیں
کت ہک فہ ڈنھٹا وہ ایگ۔ ہی رظنمدھکی رکاس اک دفرسا اسیھت اھبگ ڑھکا وہا افردمہنی چنہپرک دلجی ےس دجسم وبنی ںیم سھگ ایگ۔آپ
ےناےسدھکیرکرفامایہیڈرایگےہ۔فہوبالریمااسیھتامراایگےہافرابںیمیھبامرااجؤںاگ۔اےنتںیماوبریصبیھبآؿاچنہپافروبال
ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ ےن اانپ دہع وپرا رک دای ہک آپ ےن ےھجم اکرففں ےک وحاہل رک دای رھپ اہلل ےن ےھجم اؿ ےس
اجنت دی۔ آپ ےن رفامای ڑلایئ اک ڑھباکےن فاال ےہ ارگ اس اک وکیئ اسیھت وہات۔ اوبریصب ےن بج ہی انس وت ھجمس ایگ ہک روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسےھجمرھپاکرففںےکوحاہلرکدںیےگسپفہلکنڑھکاوہاافردرایےکانکرےرپآاکٹافراوبدنجؽ(وجہکلیہساک
اٹیب اھت سج ےن حلص رکایئ یھت فہ املسمؿ وہایگ اھت افر حلص ےک دعب آپ ےک اپس آای اھت نکیل آپ ےن رشط ےک ومببج اس وک یھب
فاسپرکدایاھت)فہیھباوبریصبےکاسھتلمایگاہیںکتہکاملسمونںیکاکیامجتعفاہںعمجوہیئگ۔
رافی  :دمحمنبدیبع،دمحمنبوثر،رمعم،زرہی،رعفہنبزج ،،رضحتوسمرنبہمزہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دنمشےسحلصرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 993

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،اب ٩ازریص ،اب ٩اسح ،ٙزہزی ،رعوہ ب ٩زبير ،حرضت ٣شور بُ٣ ٩خ٣ہ اور ٣زوا ٪ب ٩ح٥ٜ

رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِ ٩ا ِِ ٔ٤ٟش َورٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
ٔیص َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙاٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
ِ
اض َو ًَل َی أَ َّ ٪بَ ِی َ٨َ ٨ا ًَ ِی َب ٍّ
ُخ ََ ٍَ ٣و َِ ٣ز َو َ
ْش ٔسٔ٨ي َن َیأ َٔ ٓ ٩ُ ٣یضٔ َّ٩اُ ٨َّ ٟ
ا ٪بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜأَُ َّ ٧ض ِِ ٥اػ َل َُ ٠حوا ًَل َی َو ِؿ ٍٔ ا ِِ َ ٟ
بِ َٔ ِ ٣َ ٩
َح ٔب ًَ ِ َ
َُٔ ِٜ٣و َٓ ٍّ َوأََّ٧طُ ََل إ ٔ ِس ََل ََ ٢و ََل إُٔ ََِل َ٢

دمحم نب العء ،انب ادرسی ،انب ااحسؼ  ،زرہی ،رعفہ نب زج  ،،رضحت وسمر نب رخمہم افر رمفاؿ نب مکح ےس رفاتی ےہ ہک رقشی
ےناسابترپ حلصیکہکدساسؽکتڑلایئوکوموقػ رںیھک ےگافرولگاسدمت ںیمانم ےسرںیہ ےگ افر امہرےافر اؿ
ےکدرایمؿدؽاصػوہاگوچریہنپھچرکوہیگافرہنلھکرک۔
رافی  :دمحمنبالعء،انبادرسی،انباقحس،زرہی،رعفہنبزج ،،رضحتوسمرنبرخمہمافررمفاؿنبمکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دنمشےسحلصرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 994

ًیسي ب ٩یو٧ص ،حرضت حشا ٪بً ٩لیہ
راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤سٰ ،

و٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسث َ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ًَ َِ ٩ح َّش َ
ا ٪بِ ٔٔ ًَ ٩ل َّی ٍَ َٗا َ٣َ ٢ا َُ ِٜ٣َ ٢ح ْ
اَ ٪و ُِٔ ٠٣ت َُ ٌَ ٣ض َ٤ا َٓ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ُِ ٩ج َبي ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َٔيِر ٕ َٗا ََٗ ٢ا َُ ٢ج َبي ِ ْر اَ ِ ٧ل ِٙ ٔ ٠ب ٔ َ٨ا إلٔ َی ذٔی
َوابِ ُ ٩أَبٔی َز َ ٔ
ُک َّیا َئ إلٔ َی َخأٟسٔ بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩س َ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َت ِی َ٨ا ُظ ٓ ََشأ َ َُ ٟط ُج َبي ِ ْر ًَ ِ ٩ا ُِ ٟض ِسَ٘ َٓ ٍَٔ٧ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
ِٔ ٣دبَر ٕ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َح ٔ
و ٪أَْمُتْن َوص ُُِ ًَ ٥س ًّوا َٔ ٩ِ ٣و َرائٔ٥ِ ُٜ
وُ ٦ػ ِّ ٠حا آ ٔ٨ّ ٣ا َو َت ِِز ُ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ٢ست َُؼاُ ٔ ٟح َ
اٟز َ
وُّ ٪

دبع اہلل نب دمحمٰ،یسیع نب ویسن ،رضحت اسؿ نب ہیطع ےس رفاتی ےہہک وحکمؽ افر انب ایب ہیطع اخدل نبدعماؿ یک رطػ ےلچ۔
اوھنںےنریبجنبریفنےکفاہطسےسدحثیایبؿیکہکریبجےن ھجےساہکہکذیمربخمےکاپسلچوجااحصبروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسںیمےسںیہ۔سپںیماؿےکاپسایگ۔ریبجےناؿےسحلصےکقلعتمدرایتفایک۔اوھنںےناہکںیمےنانسروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسآپرفامےتےھتہکیرقنبیمترفویمںےسایسیحلصرکفےگہکرھپوکیئوخػہن رےہ اگرھپفہافر
مترکلماکیافردنمشےسڑلفےگ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمٰ،یسیعنبویسن،رضحتاسؿنبہیطع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنمشےکاپستلفغدےرکاجانافردوھہکدےرکاسوکامردانی
ابب  :اہجداکایبؿ
دنمشےکاپستلفغدےرکاجانافردوھہکدےرکاسوکامردانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 995

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح ،سٔیا٤ً ،٪زو ب ٩زی٨ار ،حرضت جابز

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
َش ٔ
ٖ ََّّٓٔ٧طُ َٗ ِس آذَی اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط َٓ َ٘ َاَ ٣ُ ٦ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣َ ٩شَ٘ َٓ ٍَ ٤ََ ٠ا َ ٢أََ٧ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَتُ ٔح ُّب أَ ِ ٪أَ ِٗ ُت َ٠طُ َٗا َ٢
ل ٔ َٔ ٌِ ٜب بِ ٔ ٩اْلِ َ ِ َ
َن ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢أِذ َِ ٪لٔی أَ ِ ٪أَُٗو ََ ٢ط ِیئّا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٓ ١ِ ُٗ ٥أ َ َتا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذا اَّ ٟز ُج َِ َٗ ١س َسأ َ َ٨َ ٟا اٟؼَّ َس َٗ ٍَ َو َٗ ِس ًَ َّ٨اَ٧ا َٗا ََ ٢وأَی ِّـا
َّ
رک ُظ أَ َِ َ ٧ ٪س ًَ ُط َحًَّي ُ ٨ِ َ ٧و َز إلٔ َی أَ ِّی َط ِی ٕئ َی ٔؼيرُ أَ ِ٣زُ ُظ َو َٗ ِس أَ َر ِزَ٧ا أَ ُِ ٪ت ِش٨َ َٔ ٔ ٠ا َو ِس ّ٘ا أَ ِو َو ِس َ٘ي ِ ٔن
ََ ٟت َ٨َّ ٠ُّ ٤طُ َٗا َ ٢ات َب ٌِ َ٨ا ُظ َٓ َِ ٨ح َُ ِ َ ٧ ٩
َ ن َٔشائ َ َ٨ا
 ١ا َِ ٌَ ٟز ٔب ِ َ ٧زصََ ُ٨
ا ٪اہللٔ أََ ِ ٧ت أَ ِج َُ ٤
َٗا َْ ٌِ َٛ ٢ب أَ َّی َط ِی ٕئ َت ِزصَُ٨ونٔی َٗا ََ ٢و َ٣ا تُزٔی ُس ٔ٨َّ ٣ا َٗا َ ٢ن َٔشائََٗ ٥ِ ُٜاُٟوا ُس ِب َح َ

ا ٪اہللٔ ی َُش ُّب ابِ ُ ٩أَ َح ٔسَ٧ا َٓ ُی َ٘ا ُُ ٢رص ٔ َِ ٨ت ب ٔ َو ِس ٕ ٙأَ ِو َو ِس َ٘ي ِ ٔن
ٓ ََیُٜو ُ ٪ذََ ٔ ٟ
َ ًَ ّارا ًَ َِ ٠ی َ٨ا َٗا ََٓ ٢ت َ ِرصَُ٨ونٔی أَ ِوَلَ َز َُٗ ٥ِ ٛاُٟوا ُس ِب َح َ
َ َّ ِ
اْٟل َ ٍَ ٣یُزٔی ُس ِّ
َُخ َد إَِٔ ٟیطٔ َوص َُو َُ ٣ت َلی ِّْب َی َِ ٨ـحُ َرأ ِ ُس ُط َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َِ ٪جََ ٠ص إَِٔ ٟیطٔ
َٗاُٟوا َ٧زِ َصَ ُ٨
اٟش ََل َح َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا أَ َتا ُظ َ٧ا َزا ُظ ٓ َ َ

ض َٗا ََ ٢تأِذَ ُ ٪لٔی َٓأ َ ُط َّ٥
َّط ن َٔشا ٔ
َو َٗ ِس ک َ َ
ئ ا٨َّ ٟا ٔ
ُکوا َٟطُ َٗا َ٨ِ ٔ ً ٢سٔی ُٓ ََلَ ٍُ َ ٧وه ٔ َی أَ ًِ َ ُ
اَ ٪جا َئ ٌََ ٣طُ ب ٔ ََْ ٨فٕ ثَ ََلثَ ٍٕ أَ ِو أَ ِر َب ٌَ ٍٕ ٓ ََذ َ ُ
َ
َ
ُ
َرضبُو ُظ
َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٓ ٥أ ِز َخ ََ ١ی َس ُظ ِٔی َرأ ِ ٔسطٔ َٓظَ َُّ ٤ط َٗا َ ٢أًَُوزُ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٓ ٥أ ِز َخ ََ ١ی َس ُظ ِٔی َرأِ ٔسطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ِ
اس َت ُِ ٨ِ ٣ٔ ٩َ َٜ ٤ط َٗا َُ ٢زوَ َ ٓ ٥ِ َٜ٧
َحًَّي َٗ َتُ٠و ُظ
ادمحنباصحل،ایفسؿ،رمعفنب دانیر،رضحتاجربےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملسےنرفامایبعکنبارشػوک

وکؿلتقرکےاگ؟(ہیدمہنیںیموہیدویںاکرسداراھتافراملسمونںےکالخػاسزوشںںیمرشکیراتہاھت)ویکہکناسےناہللافر
اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس وک فیلکتدی ہی نس رک دمحم نب ہملسم ڑھکے وہےئ افر رعض ایک ہی اکؾ ںیم ااجنؾ دفں اگ افر
وپاھچ ای روسؽ اہلل! ایک آپ اس اک لتق اچےتہ ںیہ؟ آپ ےن رفامای اہں ! وت دمحم نب ہملسم ےن اہک وت رھپ ےھجم ااجزت دےئجی ںیم وکیئ اچؽ
)ولں۔آپےنااجزتدےدی۔رھپفہبعکنبارشػےکاپسےچنہپافراہکاسصخش(ینعیرضحتدمحم)ےنمہےسدصہقاماگن
رھپمہ وک تبیصم ںیمڈاؽدای۔بعک ےن اہکایھب مت ےنداھکی یہ ایکےہایھب وت متافر تبیصمںیم زپفےگ۔دمحم نب ہملسم ےن اہکمہ
اسیکریپفیاکارقاررکت ےافرابہیااھچںیہناتگلہکمہاسوکوھچڑدںیبجکتہکاساکااجنؾہندھکیںیلہکایکوہاتےہ۔رس
دتس وتامہرادصقممتےسفاہتسبےہافرفہہیہکمتمہوکاکیایدففقساانجرقضدےدف۔بعکوبالاسےکدبہلںیمایکزیچرگفی
روھکےگ؟ہملسمےنوپاھچمتایکزیچاچےتہوہ؟بعکوبالاینپوعرںیترگفیردھکف۔اوھنںےناہکاحبسؿاہلل!متاےھچرعبوہرکااسی
ےتہکوہ۔ایک مہاہمترےاپساینپوعرںیترگفیرھکرکےبریغیتاکوبثتدںی۔بعکےناہکااھچوترھپاینپافالدوک رگفیرھکدف۔

اوھنںےناہکاحبسؿاہللبجامہرااٹیبڑباوہاگوتفہولوگںےکہیےنعطےہساگہکوتاکیایدففقساانجرپرگفیراھکایگاھت(ہیوتںیہنوہ
اتکس) اع ہت مہ اہمترےاپس اےنپ ایھتہر رگفی رھک ےتکسںیہ۔ بعک ےن اہک ااھچ وت رھپ کیھٹےہ۔ رھپدمحم نب ہملسم اس ےک اپس ےئگ
افراسوکاکپرا۔بعکوخوبش اگلےئالکن۔اساکرسکہمراہاھت بجدمحمنبہملسمھٹیبےئگوت اؿولوگں ےسنجوکفہاےنپاسھتالےئ
ےھت افر نج یک دعت اد نیت ای اچر یھت ابت تیچ رشفع رک دی۔ بس ےن اس یک وخوبش اک ذترکہ ایک۔ بعک ےن اہک ریمے اپس الفں
وعرتےہوجامتؾوعروتںںیمبسےسزایدہرطعمریتہےہ۔دمحمنبہملسمےناہکایکںیماہمترےابولںیکوخوبشوسھگناتکسوہں؟
اسےناہکاہںوسھگنےتکسوہ۔سپفہاسےکابولںںیماایلگنںریھپےنےگل۔اوھنںرھپدفابرہابؽوسےنھگنیکااجزتاچیہبعکےن
رھپااجزتدےدیافراوھنںےنرھپاسےکابولںرپ اہھتریھپا(اسرطح رکےت رکےتبجاوھنںےناسرپ اقوباپایلافراس
وکےبسبرکڈاال)وتاےنپاسویھتںوکااشرہایکہکابااکساکؾامتؾرکدفذہلااوھنںےناسوکامراافرلتقرکڈاال۔
رافی  :ادمحنباصحل،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
دنمشےکاپستلفغدےرکاجانافردوھہکدےرکاسوکامردانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 996

راوی ٣ :ح٤س ب ٩خزابہ ،اسح ٙب٨٣ ٩ؼور ،اسبان ،حرضت ابوہزیزہ

اٟش ِّس ِّی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩حُزَابَ ٍَ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح َُ ٙی ٌِىٔي ابِ َُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا أَ ِس َب ْان ا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ُّی ًَ ُِّ ٩

َ ُِ ٣ؤ ٔ٩ْ ٣
َ ََل َی ِٔتٔ ُ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ٢اْل ٔ َی٤ا َُٗ ٪ی ََّس ا ِِ َٔ ٟت َ

دمحم نب زخاہب ،ااحسؼ نب وصنمر ،اابسط ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اامیؿ ےن
فبکوکرفکدای۔اب وکیئومنمفبکہنرکے۔
رافی  :دمحمنبزخاہب،اقحسنبوصنمر،اابسط،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفسںیمرہدنلبیرپڑچےتھوہےئریبکتانہک
ابب  :اہجداکایبؿ
رفسںیمرہدنلبیرپڑچےتھوہےئریبکتانہک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 997

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا٧ ،َٟآٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

ا ٪إٔذَا َٗ َٔ ََُ ٩ِ ٣ٔ ١زِو ٕ أَ ِو
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اَ٧ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟآ ٔ ٍٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ق ث َ ََل َث َتِٜبٔيرَا ٕ
َش ٕ
یَ َُ ٟط َُ ٟط ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
ٖ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِر ٔ
َ َو َٟطُ
ت َو َی ُ٘و ََُ ٢ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّل اہللُ َو ِح َس ُظ ََل َ ٔ
َش َ
َح ٓ ٕخ أَ ِو ًُ َِ ٤زة ٕ یُ َٜبِّرُ ًَل َی کَُ َ ِّ١

ْص ًَ ِب َس ُظ َو َصزَ َ٦
وَ ٔ ٟ ٪زبِّ َ٨ا َحا ُٔ ٣س َ
وَ ٪سا ٔج ُس َ
وًَ ٪اب ٔ ُس َ
وَ ٪تائٔبُ َ
ا َِ ٟح ُِ ٤س َوص َُو ًَل َی کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٗس ْٔیز آیٔبُ َ
وَ ٪ػ َس َ ٚاہللُ َو ًِ َس ُظ َو َن َ َ
اب َو ِح َس ُظ
اْلِ َ ِحزَ َ
یبنعق ،امکل،انعف،رضحت دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہک روسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس بج یھباہجد ےس جح ےس ایرمعہ ےس
ولےتٹ وت رہ دنلبی رپ ڑچےتھ وہےئ ریبکت ےتہک نیت رمہبت افر ویں ےتہک (رتہمج) اہلل ےک وسا وکیئ دخا ںیہن ےہ فہ اہنت ےہ اس اک وکیئ
رشکیںیہنایسیکابداشتہےہافررعتفییھبایسیکےہافرفہرہزیچرپوپری وپریدقرتراتھکےہمہولےنٹفاےلںیہوتہبرک
ےنفاےلںیہدجسہرکےنفاےلںیہافراےنپربیکرعتفیرکےنفاےلںیہ۔اہللےناانپفدعہچسرکداھکایافراےنپدنبےیکدمد
رفامیئافرایسےننتاہنتدنمشیکوفوجںوکتسکشدی۔
رافی  :یبنعق،امکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہجدےسولٹآےنیکااجزتاممتعنےکدعب
ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدےسولٹآےنیکااجزتاممتعنےکدعب

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 998

راوی  :حرضت ابً ٩باض

ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َح َّسثَىٔي ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ َشي ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
یس اِ ٨َّ ٟحو ٔ ِّی ًَ ِٔ ِ ً ٩
ی ٩آ َُ٨٣وا
وَّ ٪أ ٟذ َ
َ َّأ ٟذ َ
ًَبَّا ٕ
ض َٗا َََ ٢ل َی ِش َتأِذَٔ ُ ٧
و ٪بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
َخ ِاْل َی ٍَ َن َش َد ِت َضا َّأًٟي ِٔی ا٨ُّ ٟورٔ إٔ٤َ َّ ٧ا ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ُ٨٣
ی ٩یُ ِؤ َٔ ُ٨٣
بٔاہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َُ ُٔ ْور َرح ْٔی٥
ي َّ ِ
ي ُ ْث ِ ُم َؿ
ادمحنبدمحم،یلعنبنیسح،سیدیوحنی،رکعہم،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکوسرہرباتیکآتی َ ال َ ْ َ َْا
ي ِذ ُ َ
ال َ

ي َُ
نالْم ُْو ِ ُم َؿ َّ ِ
ّللَّ َف َروُسل ِ ِة ِإ ََل َفْل ِ ِةعَفُو ٌر َر ِِحٌکتےسوسنمخوہیئگ۔
آما ِ اي ِ
ال ِؾ ْٓال ِاخِوسرہونریکآتی ِإ َّ ا
ِ اي ِ
ّللَّ َف ْ َ ْ
ال َ
رافی  :رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخربخشیدےنیےکےیلیسکوکانجیھب
ابب  :اہجداکایبؿ
وخربخشیدےنیےکےیلیسکوکانجیھب

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 999

راوی  :ابو توبہ ،ربیٍ ب٧ ٩آًٍ ،یسي ،اس٤اًیٗ ،١یص ،حرضت جزیز

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َت ِوبَ ٍَ اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ َُ٧ ٩آ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسي ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َِ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٕص ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََل تُزٔی ُحىٔي ٔ ٩ِ ٣ذٔی ا َِ ٟدََ ٠ؼ ٍٔ َٓأ َ َتاصَا ٓ َ َّ
ْش ُظ
ََح َٗ َضا ث ُ ََّ ٥ب ٌَ َث َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِح ََ ٤ص إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َب ِّ ُ
یُ ِٜى َي أَبَا أَ ِركَا َة
اوبوتہب،رعیبنبانعف،یسیع،اامسلیع،سیق،رضحترجریےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن ھجےسرفامایایکوت
 ھجوکذیالجلصہےسےبرکفںیہنرکات؟ہینسرکرجریفاہںےئگافراسرھگوکالجڈاالرھپہلیبقاصمحاکاکیآدیموخربخشیدےنیےک
ےیلروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساجیھب۔اسصخشیکتینکاوباراطةیھت۔
رافی  :اوبوتہب،رعیبنبانعف،یسیع،اامسلیع،سیق،رضحترجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشوخربخشیےلرکآےئاسوکھچکوطبرااعنؾدانی۔
ابب  :اہجداکایبؿ
وجصخشوخربخشیےلرکآےئاسوکھچکوطبرااعنؾدانی۔

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1000

راوی  :اب ٩اٟسح ،اب ٩و٫ب ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،بساٟزح٤ا ٪بً ٩بساہلل بٌٛ ٩ب ب٣ ٩ا ،َٟحرضت ٌٛب ب٣ ٩اَٟ

اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٩
اٟس ٔح أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩

ْف بَ َسأَ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َٗس ََٔ ٩ِ ٣ٔ ٦س َ ٕ
َ٣ا َٕ ٔ ٟأَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ٌَِ َٛ ٩بٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ََ ٌِ ٛب بِ َ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا َ ٢ک َ َ

اٟس ٔح ا َِ ٟحس َ
ٔیث َٗا ََ ٢وَ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َف َٔ ٓ ٍَ ٛیطٔ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥جََ ٠ص ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
ض َو َٗ َّؽ ابِ ُِ َّ ٩
بٔا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َ َ
َو َس َّ ٥٠ا ِِ ٤ٟشٔ٤ٔ٠ي َن ًَ َِ َ ٩لَک ٔ٨َ ٣ا أَی َضا َّ
اٟث ََلثَ ٍُ َحًَّي إٔذَا كَا ًََ ٢ل َ َّی َت َش َّو ِر ُت ٔج َس َار َحائ ٔٔم أَبٔی َٗ َتا َز َة َوص َُو ابِ ُِِّ ًَ ٩م َٓ َش َُّ ٤ِ ٠ت
ُّ
َ ُ
ًََِ ٠یطٔ ٓ ََواہللٔ َ٣ا َر َّز ًَل َ َّی َّ
اح َخ ِٔ ٤شي َن َِ ٟی ًََ ٍّ ٠ل َی هَ ِضز ٔبَ ِی ٕت ٔ ٩ِ ٣ب ُ ُیوت ٔ َ٨ا ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت َػارٔ ّخا َیا
اٟؼ ِبحَ َػ َب َ
اٟش ََل َ ٦ث ُ ََّ ٥ػ َِّ ٠ی ُت ُّ
ْشنٔی َ٧زَ ًِ ُت َُ ٟط ث َ ِوب َ َّی ََٓ َٜش ِوتُ ُض َ٤ا إٔیَّا ُظ َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َحًَّي إٔذَا َز َخُِ ٠ت
ْش َٓ َ٤َّ ٠ا َجائَىٔي َّأ ٟذی َسُ ٌِ ٔ٤ت َػ ِو َت ُط یُ َب ِّ ُ
ََ ٌِ ٛب بِ َ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَبِ ٔ ِ
ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َّٓٔذَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جاْ ٔ ٟص َٓ َ٘ َا ٦إلٔ َ َّی ك َ َِ ٠ح ٍُ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ یُ َض ِزو ٔ َُ ٢حًَّي َػا َٓ َحىٔي َو َص َّ٨أنَٔی
انب ارسلح ،انب فبھ ،ویسن ،انب اہشب ،دبعارلنمح نب دبعاہلل نب بعک نب امکل ،رضحت بعک نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس بج رفس ےس ولےتٹ وت ےلہپ دجسم ںیم اجےت فاہں دف رتعک امنز زپےتھ۔ رھپ ولوگں ںیم ےتھٹیب(اس
ےکدعبرھگںیمرشتفیےلاجےت)۔اسےکدعبدحثیےکرافیانبارسلحےنوپریدحثیایبؿیک۔رضحتبعکنبامکل
ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ نیت آدویمں ےس امتؾ املسمونں وک وگتفگ رکےن ےس عنم رفام دای اھت۔ (زغفہ
وبتکںیمنیتآدویمںبعکنبامکل،الہؽنباہیمافررمارہنبرعیبےنریغبیسکذعرےکرشتکںیہنیکسجرپروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امتؾ املسمونں وک اؿ ےس عطق الکؾ رکےن اک مکح رفامای) ایس رطح اکیف دمت سگر یئگ وت ںیم اےنپ اچچ زاد اھبیئ
اوباتقدہ ےکاپساسےکابغیکدویاراھپدنرکایگ۔ںیم ےناس وکالسؾایک نکیلدخبااس ےنالسؾکت اکوجابہن دای۔ رھپںیم ےن
حبصیکامنززپیھ۔اچپوسںیدؿںیمےناےنپرھگیکتھچرپاکیاکپرےنفاےلیکآفازینس وجاکپراہاھتہکاےبعکنبامکلوخش
وہاج۔رھپبجفہصخشسجیکآفازںیمےنینسیھتریمےاپسآایوتںیمےناےنپدفونںڑپکےااتررکاسوکدےدیرھپںیم
فاہں ےسالچاہیںکتہک ںیمدجسموبنی ںیم چنہپایگ۔ ںیمےنداھکیہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفملسرشتفی رفام ںیہ۔ےھجمدھکیرک
ہحلطنبدیبعاہللاھٹڑھکےوہےئآرک ھجےساصمہحفایک۔افر(وصقریکاعمیفرپ)ابمرةکددی۔
رافی  :انبارسلح،انبفبھ،ویسن،انباہشب،دبعارلامحؿنبدبعاہللنببعکنبامکل،رضحتبعکنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسہرکشاکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ
دجسہرکشاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1001

راوی ٣ :د٠س ب ٩خاٟس ،ابوًاػ ،٥ابوبرک ،بَار بً ٩بساٌٟزیز ،حرضت ابوبرکہ

َ
رک َة بَََّارٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔأَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی بَ َِ
رک َة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣د َُ ٠س بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أبٔی بَ ِ َ
اُکا ِهَّلِل
ْش بٔطٔ َ َّ
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ ک َ َ
رسورٕ أَ ِو بُ ِّ َ
َخ َسا ٔج ّسا َط ٔ ّ
ا ٪إٔذَا َجائَطُ أَ ِ٣زُ ُ ُ
دلخم نب اخدل ،اوباعمص ،اوبرکب ،اکبر نب دبعازعلسی ،رضحت اوبرکبہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس
بجوکیئوخیشفایلابتشیپآیتایآپوکیسکابتیکوخربخشیانسیئاجیتوتآپوفرااہللاکرکشادارکےنےئلیکدجسہںیمرگزپےت۔
رافی  :دلخمنباخدل،اوباعمص،اوبرکب،اکبرنبدبعازعلسی،رضحتاوبرکبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داعںیماہھتااھٹےناکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ
داعںیماہھتااھٹےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1002

٣وسي ب ٩یٌ٘وب ،ابً ٩ث٤ا ،٪ابوزاؤز ،یحٌي ب ٩حش ٩بً ٩ث٤ا ،٪اطٌث ،حرضت
راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح ،اب ٩ابی ٓسیَٰ ،
سٌس اب ٩ابی وٗاؾ

اَٗ ٪ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َوص َُو َی ِحٌَي بِ ُ٩
وب ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ َٕ َح َّسثَىٔي َُ ٣
وسي بِ َُ ٩ی ٌِ ُ٘ َ
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
ا ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ِط ٌَثٔ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ َ ٢
َخ َسا ٔج ّسا
رقی ّبا ًَٔ ٩ِ ٣زِ َو َرا َ٧زَ َ ٢ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ یَ َسیِطٔ ٓ ََس ًَا اہللَ َسا ًَ ٍّ ث ُ ََّّ َ ٥
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٧ ٍَ َّٜ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠زٔی ُس ا ِ٤َ ٟسٔی َ٤َّ ٠َ َٓ ٍَ ٨ا ُ٨َّ ٛا َ ٔ
ُ
ُ
َخ َسا ٔج ّسا
َف َٓ ٍَ َی َسیِطٔ َسا ًَ ٍّ ث ُ ََّّ َ ٥
َف َٓ ٍَ یَ َسیِطٔ ٓ ََس ًَا اہللَ َسا ًَ ٍّ ث ُ ََّّ َ ٥
َخ َسا ٔج ّسا ٓ َََ َٜ ٤ث كَو ٔ ّیَل ث ََّ َٗ ٥اَ َ ٦
ٓ َََ َٜ ٤ث كَو ٔ ّیَل ث ََّ َٗ ٥اَ َ ٦
َ
َ
رکا َ ٔ ٟزبيی ث ُ ََّ ٥رٓ ٌَِ ُت َرأِسٔي
َُک ُظ أَ ِح َُ ٤س ثَ ََلثّا َٗا َ ٢إنٔيی َسأ ُِ ٟت َربيی َو َطٔ ٌَِ ُت ْٔل ُ ًَّٔ٣ي َٓأ ًِ َلانٔی ثَُ ُ٠ث أ ُ ًَّٔ٣ي ٓ َ َ
ذ ََ
َُخ ِر ُت َسا ٔج ّسا ُط ِ ّ
َ
َ
رکا ث ُ ََّ ٥رٓ ٌَِ ُت َرأِسٔي ٓ ََشأ َ ُِ ٟت َربيی ْٔل ُ ًَّٔ٣ي َٓأ َ ًِ َلانٔی اُّ ٟثَ ُ٠ث
ٓ ََشأ ُِ ٟت َربيی ْٔل ُ ًَّٔ٣ي َٓأ ًِ َلانٔی ثَُ ُ٠ث أ ُ ًَّٔ٣ي ٓ َ َ
َُخ ِر ُت َسا ٔج ّسا َ ٔ ٟزبيی ُط ِ ّ
َُخ ِر ُت َسا ٔج ّسا َ ٔ ٟزب يی َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز أَ ِط ٌَ ُث بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙأَ ِس َ٘ َل ُط أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ح ٔي َن َح َّسثَ َ٨ا بٔطٔ َٓ َح َّسثَىٔي بٔطٔ ًَ ُِ ٨ط
َخ ٓ َ َ
ِاْل ٔ َ

وسي بِ َُ ٩س ِض ٕ ١اَّ ٟز ِ٣ل ٔ ُّی
َُ ٣
ادمح نب اصحل ،انب ایب دفکی ،ومٰیس نب وقعیب ،انب امثعؿ ،اوبداؤد ،ییحی نب نسح نب امثعؿ ،اثعش ،رضحت دعس انب ایب فاقص
ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ہکم ےس دمہنی اجےن ےک ےیل رفاہن وہےئ بج مہ (اکی اقمؾ)
زعفراءرپےچنہپوتآپارتے۔ےلہپآپےندفونںاہھتااھٹرکاہللےسداعیکرھپدجسےںیمرگزپےافراکیفدریکتدجسہیہںیم
رےہرھپآپڑھکےوہےئافررھپاہھتااھٹرکداعیکافردفابرہرھپدجسہںیمےلچےئگافرتہبدریکتدجسہںیمرےہافررھپڑھکے
وہےئافرھچکدریکتاہھتااھٹرکداعیکافررھپدجسہںیمےلچےئگادمحےناسوکنیترمہبتذرکایکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامای ںیمےناہللےسرتمحبلطیکافراتمےکانگوہںیک ششخبلطیکوتاہللاعتیلےناکیاہتیئاتمےھجمدےدیسپ
ںیمےناےنپرباکدجسہرکشاداایکرھپںیمےنرسااھٹایافردفابرہاینپاتمےکےیلداعیکوتاہللاعتیلےنزمدیاکیاہتیئاتمےھجم
دے دی۔ سپ ںیم ےن دف رسی رمہبت اےنپ رب ےک وضحر دجسہ رکش ادا ایک ںیم ےن رھپ رس ااھٹای افر اینپ اتم ےک ےیل رتمح ف
رفغمتیکزمدیداعیکوتاہللاعتیلآرخیاہتیئاتمیھبےھجمشخبدی۔سپںیمےناےنپربےکوضحررسیتادجسہرکشاداایک۔۔۔
اوبداؤد ےتہکںیہہکادمحنب اصحلےن بجمہےسہیدحثی ایبؿیکوتہلسلسدنس ےس اثعشنب ااحسؼوکاسطقرک دایرھپومٰیسنب
لہسریلمےناؿےکفاہطسےسمہےسہیدحثیایبؿیک۔
رافی  :ادمحنباصحل،انبایبدفکی،ومٰیسنبوقعیب،انبامثعؿ،اوبداؤد،ییحینبنسحنبامثعؿ،اثعش،رضحتدعسانبایب
فاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتںیمااچکنرفسےسرھگفاسپہنآےئ
ابب  :اہجداکایبؿ
راتںیمااچکنرفسےسرھگفاسپہنآےئ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1003

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩زو٣ ،ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥طٌبہ٣ ،حارب ب ٩زثار ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

ا٪
َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َو ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ َٗ ٥اَل َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ َِ ٣ُ ٩حار ٔٔب بِ ٔ ٩زٔثَا ٕر ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ ٢ک َ َ
َّ
َّ
َطوّٗا
 ١أَصِ َُ ٠ط ُُ
رک ُظ أَ َِ ٪یأتِ َٔی اَّ ٟز ُج ُ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠یَ ِ َ
صفح نب رمعف ،ملسم نب اربامیہ ،ہبعش ،احمرب نب داثر ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

فملساسابتوکاندنسپرفامےتےھتہکوکیئصخشراتںیم(ااچکن)رفسےسرھگںیمآےئ۔
رافی  :صفحنبرمعف،ملسمنباربامیہ،ہبعش،احمربنبداثر،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
راتںیمااچکنرفسےسرھگفاسپہنآےئ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1004

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیزِ٣ ،يرہ ،طٌيي ،حرضت جابز

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِِٔ٣ُ ٩ي َر َة ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ٪
َ
ْف أَ َّو ََّ ٢
اِ ٠ٟی ٔ١
ًَ ١ل َی أَصِٔ٠طٔ إٔذَا َٗس ََٔ ٩ِ ٣ٔ ٦س َ ٕ
أَ ِح َش َ٣َ ٩ا َز َخ َ ١اَّ ٟز ُج ُ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،ریغمہ ،یبعش ،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رفس ےس رھگ ںیم
آےناکبسےسرتہبفتقرساشؾآانےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،ریغمہ،یبعش،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
راتںیمااچکنرفسےسرھگفاسپہنآےئ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1005

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١ہظی ،٥سیار ،طٌيي ،جابز بً ٩بساہلل

َّار ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َسی ْ
ْف َٓ َ٤َّ ٠ا َذصَب ِ َ٨ا ِ ٨َ ٔ ٟس ُخ ََٗ ١ا َ ٢أَ ِ٣ضُٔ٠وا َحًَّي ِ َ ٧س ُخ ََِ ٟ ١ی َّل ٟٔکَی َت َِ ٤ت ٔظ َم َّ
اٟظ ٌٔ َث ٍُ َو َت ِش َت ٔح َّس
ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی َس َ ٕ
ِ
ادمح نب لبنح ،میشہ ،ایسر ،یبعش ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رفس ےس فاسپ
آےئبجمہرہشںیمدالخوہےنےگلوتآپےنرفامایرہھٹف!مہراتںیماجںیئےگ(افراسدفراؿآپےن اقہلفیکآدمیکربخ
رہشںیمرکفادی)اتہک وجوعرترپاشیؿرسوہ فہیھگنک رک ےلافرسجوعرتاکاخفدن اکیفرعہصےسابرہاھت فہزری انػےکابولں
یکافصیئرکےل
رافی  :ادمحنبلبنح،میشہ،ایسر،یبعش،اجربنبدبعاہلل

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

رہشےسابرہلکنرکاسمرفاکاابقتسؽرکان
ابب  :اہجداکایبؿ
رہشےسابرہلکنرکاسمرفاکاابقتسؽرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1006

راوی  :اب ٩رسح سٔیا ،٪زہزی ،حرضت سائب ب ٩یزیس

اٟس ٔح َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِّ ٩
یس َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َٗس َٔ ٦أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی ٍََ ٨
اٟشائ ٔٔب بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩
اض َٓ َٔ٘٠ی ُت ُط َِّ ٍَ ٣
اٟؼب ِ َیا ًَٔ ٪ل َی ثََّ ٔ ٨ی ٍٔ ا َِ ٟو َزا َٔ
َُٔ ٩ِ ٣زِ َوة ٔ َتبُو َک َتََّ٘ ٠ا ُظ اُ ٨َّ ٟ
انب رسح ایفسؿ ،زرہی ،رضحتاسبئ نب سیدی ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس بج زغفہ وبتک ےس دمہنی
فاسپآےئوتولوگںےنآپاکاابقتسؽایک۔ںیمیھبوچبںےکاسھتاجرکتتبةاولداعرپآپےسالم۔
رافی  :انبرسحایفسؿ،زرہی،رضحتاسبئنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجاہجداکاسامؿرکےافراہجدںیمہناجےکسوتفہاسامؿیسکافراجمدہوکددیے
ابب  :اہجداکایبؿ
بجاہجداکاسامؿرکےافراہجدںیمہناجےکسوتفہاسامؿیسکافراجمدہوکددیے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1007

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤از ،ثابت ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز أَ ِخب َ َرَ٧ا ثَاب ٔ ْت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَ ًََّّٓ ٪ي ٔ ٩ِ ٣أَ ِسَٗ ٥ََ ٠ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

اِ َٗ ٪س َت َح َّضزَ ٓ ََ٤ز ٔ َق َٓ ُ٘ َِٟ ١طُ إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ٢
ا ٢أَ َت َح َّضز ُبٔطٔ َٗا َ ٢اذِ َص ِب إلٔ َی ُٓ ََل ٕ ٪اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ََّّٓٔ٧طُ ک َ َ
إنٔيی أُرٔی ُس ا ِٟح ٔ َضا َز َوَِ ٟی َص لٔی َْ ٣
َ َّ
َ َٓ َ٘ا ََٔ ٢ل َِ ٣زأَتٔطٔ یَا ُٓ ََلٍُ َ ٧
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ی ِ ٔ
اٟش ََل ََ ٦و ُٗ َِٟ ١طُ ا ِز َٓ ٍِ إلٔ َ َّی َ٣ا َت َح َّضزِ َت بٔطٔ َٓأ َ َتا ُظ َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ ذََ ٔ ٟ
َُقئ ُ َ
ا ِزَٓعٔی َُ ٟط َ٣ا َج َّضزِتٔىٔي بٔطٔ َو ََل َت ِحب ٔ ٔسي ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِیئّا ٓ ََواہللٔ ََل َت ِحب ٔ ٔشي َن ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِیئّا َٓیُ َبار َٔک اہللُ ٓ ٔیطٔ

ومیس نب اامسلیع ،امحد ،اثتب ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک ہلیبق املس ےک اکی وجاؿ ےن رعض ایک ای روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفآہلفملس!ریماارادہاہجدںیمرشتک اکےہرگم ریمےاپساسامؿاہجدںیہن ےہ۔آپےنرفامایالفںااصنری ےکاپس اج
اسےناہجداکاسامؿایکاھتنکیلامیبرزپایگ(اسلیےںیہناجاکس)اسےساجرکانہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجتالسؾاہک
ےہافرہیہکوجاابسبوتےناہجدےکےیلعمجایکاھتفہےھجمددیے۔اسصخشےنااسییہایکافراسااصنریےکاپساجرکفیہایکوج
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اھت۔ اس ااصنری ےن اینپ ویبی ےس اہک وت ےن خسقدر اسامؿ ریمے ےیل ایتر ایک اھت فہ اس
وجاؿوکدےدےافراسںیمےسھچکیھبابیقہنرھک۔دخایکمسقارگوتاسںیمےسھچکےلیگوتاسںیمھچکیھبربتکہنوہیگ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اثتب،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجرفسےسولٹرکآےئوتےلہپامنززپےھ
ابب  :اہجداکایبؿ
بجرفسےسولٹرکآےئوتےلہپامنززپےھ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1008

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩توک ،١حش ٩بً ٩لیً ،بساٟززا ٚب ٩جزیخ ،اب ٩طہابً ،بساٟزح ٩٤بً ٩بساہلل بٌٛ ٩ب ،حرضت ٌٛب
ب٣ ٩اَٟ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟت َوک ِّ ٔ ١ا ِِ ٌَ ٟش َ٘ ََلن ٔ ُّی َوا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُ٩
اب َٗا َ ٢أَ ِخبَرَنٔی ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َو ًَ ِّ٤طٔ ًُب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ
ٔط َض ٕ

اٟـ َهی َّٓٔذَا
ًَ ِ ٩أَبٔیض ٔ َ٤ا َٔ ٌِ ٛب بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اََ ٪ل َی ِ٘ َس َُ ٩ِ ٣ٔ ٦س َْفٕ إ ٔ ََّل َ َ ٧ض ّارا َٗا َ ٢ا َِ ٟح َش ُِٔ ٩ی ُّ
َٗس ََٔ ٩ِ ٣ٔ ٦س َ ٕ َ
َف َٔ ٓ ٍَ ٛیطٔ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥جََ ٠ص ٓ ٔیطٔ
ْف أتَی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َ َ

دمحمنبوتملک،نسحنبیلع،دبعارلزاؼنبرججی،انباہشب،دبعارلنمحنبدبعاہللنببعک،رضحتبعکنبامکلےسرفاتی
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس بجرفسےسفاسپ آےتوتدؿںیم آےتافرنسحےناہکاچتشےکفتق آےتافر بج
رفسےسآےتوتےلہپدجسمںیمآےتافردفرتعکامنززپھرکفںیہھچکدریرشتفیرےتھک۔
رافی  :دمحمنبوتملک،نسحنبیلع،دبعارلزاؼنبرججی،انباہشب،دبعارلنمحنبدبعاہللنببعک،رضحتبعکنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
بجرفسےسولٹرکآےئوتےلہپامنززپےھ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1009

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،یٌ٘وب ،اب ٩اسح٧ ،ٙآٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز

وب َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔي َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ُّ
اٟلوس ُّٔي َح َّسثَ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ
ُ
َف َٔ ٓ ٍَ ٛیطٔ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ َّ٥
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن أَٗ َِب ََ ٩ِ ٣ٔ ١ح َّحتٔطٔ َز َخ َ ١ا ِ٤َ ٟسٔی ََٓ ٍَ ٨أََ٧ا َر ًَل َی بَ ٔ
اب َِ ٣شحٔ ٔسظ ٔث ََّ ٥ز َخ َُ ٠ط َ َ
َ َی ِؼ ٍَُ ٨
ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ََ ٛذَ ٔ ٟ
ْص َٖ إلٔ َی بَ ِیتٔطٔ َٗا ََ٧ ٢آ ٔ ٍْ ََٓ َ َ
ا ِن َ َ
دمحمنبوصنمر،وقعیب،انبااحسؼ،انعف،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسبججحرکےکآےئوت
دمہنی ںیم دالخ وہےئ افر افینٹن وک دجسم ےک درفازے رپ اھٹبای۔ اس ےک دعب دجسم ںیم اج رک دف رتعک امنز زپیھ افر رھپ رھگ ںیم
رشتفیےلےئگ۔۔انعفےناہکدبعاہللنبرمعیھبااسییہرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،وقعیب،انباقحس،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

میسقترکےنفاےلیکارجتاکایبؿ
ابب  :اہجداکایبؿ
میسقترکےنفاےلیکارجتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1010

راوی  :جٌْف ب٣ ٩شاَف ،اب ٩ابی ٓسیَ ،زبير بً ٩ث٤اً ،٪بساہلل ب ٩رساٗہ٣ ،ح٤س بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ثوبا ،٪حرضت
ابوسٌیس خسری

رسا َٗ ٍَ
ْف بِ َُ ٣ُ ٩ش ٔ ٕ
اَف اِّ ٟت ِّ٨ی ٔس ُّي َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ َٕ َح َّسثَ َ٨ا اٟزَّ ِ٣ع ٔ ُّی ًَ ِ ٩اٟزُّبَي ِر ٔبِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
َح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
ا ٪بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ُ ٩
ا ٪أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪أَبَا َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟد ِسر َّٔی أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
أَ ََّ ٣ُ ٪ح ََّ ٤س بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ثَ ِوبَ َ
إ ٔ َّیا َُ ٥ِ ٛوا َِ ُ٘ ٟشا ََٗ ٍَ ٣ا َ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٢ا َو َ٣ا ا َِ ُ٘ ٟشا ََٗ ٍُ ٣ا ََّ ٢
ض ٓ ََیحٔی ُئ َٓ َی َِ ٨ت٘ ٔ ُؽ ٔ٨ِ ٣طُ
اٟظ ِی ُئ َیُٜو ُ ٪بَي ِ َن ا٨َّ ٟا ٔ
رفعجنباسمرف،انبایبدفکی،زج ،نبامثعؿ،دبعاہللنبرساہق،دمحمنبدبعارلنمحنبوثابؿ،رضحتاوبدیعسدخریےسرفاتی

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای میسقت یک ارجت دےنی ےس وچب۔ مہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! اس ےس ایک رماد
ےہ؟آپےنرفامایاکیزیچیئکآدویمںںیمرتشمکوہیتےہرھپفہمکوہاجیتےہ۔
رافی  :رفعجنباسمرف،انبایبدفکی،زج ،نبامثعؿ،دبعاہللنبرساہق،دمحمنبدبعارلنمحنبوثابؿ،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجداکایبؿ
میسقترکےنفاےلیکارجتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1011

راوی ً :بساہلل ب٨ٌٗ ٩ييً ،بساٌٟزیز ،اب٣ ٩ح٤سَ ،شیَ ،اب ٩ابی ٤٧ز ،حرضت ًلاء ب ٩یشار

َش ٕ
ئ بِ َٔ ٩ی َشا ٕر ًَ ِ٩
یَ َی ٌِىٔي ابِ َ ٩أَبٔی ٔ٤َ٧ز ٕ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َی ٌِىٔي ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِٔ َ ٩
ض ٓ ََیأ ِ ُخ ُذ َٔ ٩ِ ٣ح ِّى َص َذا َو َح ِّى َص َذا
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو ُظ َٗا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
 ١یَُٜو ًَُ ٪ل َی ا َِ ٔٔ ٟئا ٩ِ ٣ٔ ٔ ٦ا٨َّ ٟا ٔ
دبعاہللنبیبنعق،دبعازعلسی،انبدمحم،رشکی،انبایبرمن ،رضحتاطعءنباسیرےسیھبااسییہرمفیےہرگماسںیمہیااضہفےہ
ہکاکیآدیمولوگںرپاریمرقمروہاتےہرھپفہرہاکیےکہصحںیمےسھچکےلاتیلےہ۔
رافی  :دبعاہللنبیبنعق،دبعازعلسی،انبدمحم،رشکی،انبایبرمن،رضحتاطعءنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہجدںیماجترترکانرکمفہےہ
ابب  :اہجداکایبؿ
اہجدںیماجترترکانرکمفہےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1012

راوی  :ربیٍ ب٧ ٩آٌٍ٣ ،اویہ اب ٩سَل ،٦زیس ،حرضت ًبیس اہلل ب ٩سَل٦

َح َّسثَ َ٨ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ َُ٧ ٩آ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ٍُ َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩س ََّلَ ٩ِ ًَ ٕ ٦زیِ ٕس َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩س ََّل ٕ ٦أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أَبَا َس ََّلَ ٕ ٦ی ُ٘و َُ ٢ح َّسثَىٔي
َخ ُجوا َُ َ٨ائ َُٔ ٤ض ِ٥
ا ٪أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سَ ٤َِ ٠
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح َّسثَ ُط َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َٓ َت ِح َ٨ا َخ ِیب َ َر أَ ِ َ
ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤َ ٟتا َٔ َو َّ
و٨َ َُ ٪ائ َُٔ ٤ض َِ َٓ ٥حا َئ َر ُج ْ ١ح ٔي َن َػلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٢
اض َیت ََبا َی ٌُ َ
اٟش ِي ٔي َٓ َح ٌَ َ ١اُ ٨َّ ٟ

َ َو َ٣ا َرب ٔ ِح َت َٗا َ٣َ ٢ا زٔ ُِ ٟت
َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ َ٘ ٟس َرب ٔ ِح ُت رٔبِ ّحا َ٣ا َربٔحَ ا َِ ٟی ِو َِ ٣ٔ ٦ث َُ ٠ط أَ َح ْس ٔ ٩ِ ٣أَصِ َٔ ١ص َذا ا َِ ٟوازٔی َٗا ََ ٢ویِ َح َ
أَبٔی ٍُ َوأَبِ َتا َُ َحًَّي َرب ٔ ِح ُت ث َ ََل َث ٔ٣ائ َ ٍٔ أُوٗ ٔ َّی ٍٕ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا أُِّ َ ٧بئ ََُ ب ٔ َدي ِر ٔ َر ُج َٕ ١ربٔحَ َٗا َ٣َ ٢ا
ص َُو یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢ر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َب ٌِ َس اٟؼَّ ََلة ٔ
رعیب نب انعف ،اعمفہی انب السؾ ،زدی ،رضحت دیبع اہلل نب السؾ ےس رفاتی ےہ ہک اکی احصیب ےن اؿ ےس ایبؿ ایک ہک بج مہ ےن
ربیخ وک حتف ایک وت ولوگں ےن اینپ اینپ وتمینغں وک اکنال سج ںیم اسامؿ یھب اھت افر دیقی یھب ےھت سپ فہ آسپ ںیم رخدی فرففتخ رکےن
ےگل۔اےنت ںیماکیصخشآای افروبال ایروسؽاہلل!آج ںیم ےناانت عفناحلص ایکےہانتج اسیتسب ےکولوگں ںیمےس یسکےنآج
کتاحلصہنایکوہ اگ۔آپےناسےسوپاھچافہ!وتےنانتکعفناحلصایک؟فہوبالںیملسلسمراتچیراہافررخدیاتراہاہیںکتہکنیت
وس افہیق(اکی افہیق اچسیل درمہ اک وہات ےہ) ںیم ےن عفن ںیم امکےئ۔ روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےھجت فہ آدیم
یئاؤںسجےنوک ےسرتہبعفنامکای۔فہوبالایروسؽاہلل!فہوکؿےہ؟رفامایسجےنرفضامنزےکدعبدفرتعکزپںیھ۔
رافی  :رعیبنبانعف،اعمفہیانبالسؾ،زدی،رضحتدیبعاہللنبالسؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنمشےککلمںیمایھتہراجےندانی
ابب  :اہجداکایبؿ
دنمشےککلمںیمایھتہراجےندانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1013

ًیسي ب ٩یو٧ص ،ابواسحٗ ٙبی٠ہ ؿباب ٛے ایَ طدؽ ذی اٟحوط٩
راوی ٣ :شسز بٰ ٩

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙذٔی ا َِ ٟح ِو َط َٔ ٩ر ُج ِّٕ ٩ِ ٣ٔ ١
اب َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟي َّي
اٟـ َب ٔ
َّ
َّ
َ
َ
َ بٔابِ ٔ٩
َف ٕ
َق َحا ُئ َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َُ ٣ح َُّ ٤س إنٔيی َٗ ِس ٔجئِ ُت َ
ض لٔی ُی َ٘ا ََُ ٟ ٢ضا ا ِِ َ ٟ
َفَْ ٔ ٩ِ ٣أصِ ٔ ١بَ ِسرٕ بٔابِ َٔ َ ٩
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ب ٌِ َس أ َِ َ ٪
َ بٔطٔ ا ِِ ٤ُ ٟد َت َار َة ُٔ ٩ِ ٣ز ُرو َٔ بَ ِسرٕ َٓ ٌَُِ ٠ت ُُِٗ ٠ت َ٣ا ُُ ٨ِ ٛت
َق َحا ٔ
ئ ٟٔت َ َّتد ٔ َذ ُظ َٗا َََ ٢ل َحا َج ٍَ لٔی ٓ ٔیطٔ َوإ ٔ ِٔ ٪طئ َِت أَ ِ ٪أَٗ ٔ َ
یـ َ
ا ِِ َ ٟ
یـ ُط ا َِ ٟی ِو َ ٦بٔ ُِ َّزة ٕ َٗا ََََ ٓ ٢ل َحا َج ٍَ لٔی ٓ ٔیطٔ
أَٗ ٔ ُ

دسمدنبٰیسیع نبویسن،اوبااحسؼہلیبقابضبےکاکیصخشذیاوجلنشےسرفاتیےہہکبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
دبر فاولں ےس (دبر ےک رشمنیک ےس) افرغ وہےئ وت ںیم آےکپ اپس آای ریمے اسھت وھگڑے اک اکی ہچب اھت سج اک انؾ رقاحء اھت۔

ںیم ےن رعض ایک اے دمحم! ںیم آےکپ ےیل (ہفحت ںیم) رقاحء اک ہچب ےل رک آای وہں اتہک آپ اس وک اےنپ اکؾ ںیم الںیئ۔ آپ ےن
رفامای ےھجم اس یک رضفرت ںیہن اہں ارگ وت اس ےک دبہل ںیم دبر یک زروہں ںیم ےس وکیئ زرہ انیل اچےہ وت ںیم دے دفں اگ۔ (ذی
اوجلنشاسفتقرشمکاھت) ںیمےناہکآجےکدؿوت ںیماسےکدبہل ںیم وھگڑایھبہنولںاگ۔آپےنرفامایوترھپ ےھجمیھباس
یکرضفرتںیہن۔
رافی  :دسمدنبٰیسیعنبویسن،اوباقحسہلیبقابضبےکاکیصخشذیاوجلنش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشمنیکےککلمںیمرےنہیکذمتم
ابب  :اہجداکایبؿ
رشمنیکےککلمںیمرےنہیکذمتم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1014

راوی ٣ :ح٤س ب ٩زاؤز ب ٩سٔیا ،٪یحٌي ب ٩حشا ،٪س٠مَي ٪ب٣ ٩وسي ،ابوزاؤز ،جٌْف ب ٩سٌس ،حرضت س٤زہ ب ٩ج٨سب

ْف بِ َُ ٩س ٌِسٔ
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩ح َّش َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩زا ُو َز بِ ُٔ ٩سٔ َِی َ
ا ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
وسي أَبُو َزا ُو َز َح َّسث َ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج ُِ ٨س ٕب َح َّسثَىٔي ُخب َ ِی ُب بِ ُُ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔیطٔ ُسََ ِ ٠مَي َ ٪بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج ُِ ٨س ٕب أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس َٗا ََ ٢ر ُسو ُ٢
ْش َک َو َس َُ ٌَ ٣َ ٩َ ٜط َُّٓٔ َّ ٧ط ِٔ ٣ثُ ُ٠ط
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠جا َ ٍَ ٣ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
دمحمنبداؤدنب ایفسؿ،ییحی نباسؿ،امیلسؿ نبومیس ،اوبداؤد،رفعج نبدعس ،رضحترمسہ نبدنجب ےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجصخشرشمنیکےکاسھت(اؿےکروسؾفاعمرشتںیم)رشکیوہافراےکناسھترےہےہس
وتفہایسےکلثمےہ۔(ینعیاسابتاکرطخہےہہکرہتفرہتففہاےکناقعدئوکاایتخررکےافراںیھنںیمےسوہاجےئ)
رافی  :دمحمنبداؤدنبایفسؿ،ییحینباسؿ،امیلسؿنبومیس،اوبداؤد،رفعجنبدعس،رضحترمسہنبدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ

رقابینفابجوہےناکایبؿ
ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینفابجوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1015

راوی ٣ :شسز ،یزیس ،ح٤یس ب٣ ٩شٌسہ ،بْشً ،بساہلل بً ٩وً ،٪ا٣ز ،ابی ر٠٣ہ ،حرضت ٣ح ٕ٨ب ٩س٠ی٥

ْش ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩و ًَٕ ٩ِ ًَ ٪ا ٔ٣ز ٕأَبٔی َر َِٗ ٍَ ٠َ ٣ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس ح و َح َّسث َ َ٨ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ْ
ُوٖ ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ٌَ َزَٓا ٕ
اض إ ٔ ًََّ ٪ل َی
ٕ بِ ُُ ٩سَِ ٠ی َٕٗ ٥ا ََ ٢وِ َ ٧ح ُُ ٩وٗ ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ِٔ ٣د َُ ٨
ت َٗا َ ٢یَا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ

اض اَّ ٟز َجب ٔ َّی ٍُ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز ا ٌَِ ٟتٔي َرةُ
کُ ِّ١أَصِ ٔ ١بَ ِی ٕت ِٔی کًَُ ِّ١ا ٕ ٦أ ُ ِؿ ٔح َّی ٍّ َو ًَتٔي َر ّة أَ َت ِس ُر َ
و٣َ ٪ا ا ٌَِ ٟتٔي َرةُ َص ٔذظ ٔ َّأًٟي َی ُ٘و ُ ٢اُ ٨َّ ٟ
َُ ٨ِ ٣شو َخ ٍْ َص َذا َخب َ ْر َُ ٨ِ ٣شو ْر
دسمد،سیدی،دیمح نبدعسمہ ،رشب،دبعاہللنبوعؿ،اعرم ،ایبرہلم،رضحتمخیفنبمیلسےسرفاتی ےہہکمہروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےک اسھت (حجةاولداع ےک ومہعق رپ) رعافت ںیم رہھٹے وہےئ ےھت۔ آپ ےن رفامای ولوگ! رہ رھگ فاےل رپ رہ اسؽ
رقابینرکانفابجےہافرعبیرہےہ۔افرایکمتوکولعمؾےہہکعبیرہسکوکےتہکںیہ؟ہیفیہےہسجوکولگرحت ّبہےتہکںیہ۔
رافی  :دسمد،سیدی،دیمحنبدعسمہ،رشب،دبعاہللنبوعؿ،اعرم،ایبرہلم،رضحتمخیفنبمیلس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینفابجوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1016

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہللً ،بساہلل ب ٩یزیس ،سٌیس ب ٩ابی ایوبً ،یاغ بً ٩باضً ،یسي ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زوب٩
اٌٟاؾ

وب َح َّسثَىٔي ًَی ُ
ض ا ِٟٔ٘ت ِ َبان ٔ ُّی ًَ ِ٩
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یَز ٔ َ
َّاغ بِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
یس َح َّسثَىٔي َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
اؾ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أ ُ ِٔ ٣ز ُت ب ٔ َی ِو ٔ ٦اْلِ َ ِؿ َهی
ً َٔیسي بِ ٔ ٩ص ََٔل ٕ ٢اٟؼَّ َسِ ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ

 ١أَ َرأَیِ َت إ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪أَ ٔج ِس إ ٔ ََّل أ ُ ِؿ ٔح َّی ٍّ أُِ ٧ثَي أََٓأ ُ َؿهيی ب ٔ َضا َٗا َََ ٢ل َو َلَ ٩ِٔ ٜتأ ِ ُخ ُذ
ً ّ
ٔیسا َج ٌَ َُ ٠ط اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ٔ ٟ ١ض ٔذظ ٔاْلِ ُ ََّٗ ٍٔ٣ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ

َ ً ٔ َِ ٨س اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ١
َ َت َُ ٤ا ٦أ ُ ِؿ ٔح َّیتٔ َ
َ َٓتٔ َِ ٠
َ َو َت ِحًَ ُٙ ٔ ٠اَ َ ٧ت َ
َٔ ٩ِ ٣ط ٌِز ٔ َک َوأَهِ َٔار َٔک َو َت ُ٘ ُّؽ َطارٔبَ َ
اہرفؿ نب دبع اہلل ،دبعاہلل نب سیدی،دیعس نب ایب اویب ،ایعش نب ابعس ،یسیع ،رضحت دبعاہلل نبرمعفنب ااعلص ےس رفاتی ےہ
ض
ہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایےھجما حیےکدؿدیعانمےناکمکحوہاےہ(ینعیدوسںیذیاہجحلوک)سجوکاہللاعتیلےناس
اتمےکےیلدیعرقاردایےہ۔اکیصخشےنرعضایکایروسؽاہلل!ارگریمےاپسضحماعرتةیلموہیئافینٹنایرکبیوہوتایک ھج
رپاس یکرقابین یھبفابج ےہ؟آپ ےنرفامایںیہن! ہکلبوترصػاےنپابؽافراننخ رتکےل افر وم ںیھچمکرکادے افر زریانػ
ےکابؽومڈنےل۔سباہللےکزندکییہیریتیرقابینےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،دبعاہللنبسیدی،دیعسنبایباویب،ایعشنبابعس،یسیع،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیمیکرطػےسرقابینرکےناکایبؿ
ابب  :رقابیناکایبؿ
تیمیکرطػےسرقابینرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1017

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہَ ،شیَ ،ابی حش٨ا ،ح ،٥ٜحرضت ح٨ع

ئ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜح َٕ ٨ع َٗا ََ ٢رأَیِ ُت ًًَّ ٔ ٠یا ی َُـهيی بِٔ َٜبظَ ي ِ ٔن
یَ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ِش َ٨ا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َ ٔ
َش ْ
َٓ ُُِ٘ ٠ت َٟطُ َ٣ا َص َذا َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو َػانٔی أَ ِ ٪أ ُ َؿه ي َی ًَ ُِ ٨ط َٓأََ٧ا أ ُ َؿهيی ًَ ِ٨طُ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،رشکی ،ایب انسح ،مکح ،رضحت شنح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت یلع وک دف دوبنں یک رقابین رکےت وہےئ
داھکیےہ۔ںیمےنوپاھچہیایکےہ؟(ینعی اکییکاجبےئدفاجونرفںیکرقابینویکں؟)اوھنںےنوجابدایروسؽاہللیلصاہلل ہیلع
فآہلفملسےن ھجےسرفامایاھتہک(ںیمآیکپفافتےکدعب)آیکپرطػےسیھبرقابینرکفں۔سپہیاکیرقابینںیمآپیلصاہلل
ہیلعفملسیکرطػےسرکراہوہں۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رشکی،ایبانسح،مکح،رضحتشنح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشرقابیناکارادہراتھکوہفہذیاہجحلیکیلہپاترخیےسدساترخیکتہنابؽرتکفاےئافرہنڈنمفاےئ

ابب  :رقابیناکایبؿ
وجصخشرقابیناکارادہراتھکوہفہذیاہجحلیکیلہپاترخیےسدساترخیکتہنابؽرتکفاےئافرہنڈنمفاےئ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1018

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو٤ً ،ز و ب٣ ٩شٟ ،٥٠یثي ،سٌس ب٣ ٩شیب ،حرضت ا ٦س٤٠ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ٣ُ ٩شَّ ٥ٕ ٔ ٠
ٔیس بِ َ٩
اِ ٠ٟیثٔ ُّي َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسٌ َ
اُ َٟ ٪ط ذٔبِ ْح َی ِذبَ ُح ُط َّٓٔذَا أَ َص َّ ١ص ََٔل ُ٢
ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب َی ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَُ َّ٦سَ ٍَ ٤ََ ٠ت ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ک َ َ
ذٔی ا ِٔ ٟح َّح ٍٔ ٓ َََل یَأ ِ ُخ َذ ََّ ٩ِ ٣ٔ ٪ط ٌِزٔظ ٔ َو ََل ٔ ٩ِ ٣أَهِ َٔارٔظ ٔ َط ِیئّا َحًَّي ی َُـه ي َی
دیبع اہلل نباعمذ ،دمحم نب رمعف،رمعف نب ملسم ،یثیل ،دعس نب بیسم ،رضحت اؾ ہملس ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایسجےکاپسرقابیناکاجونروہسجوکفہدیعےکدؿذحبرکاناچاتہوہوتبجےسذیاہجحلاکاچدنوہبتےسرقابینکت
ابؽہنرتکفاےئ
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،دمحمنبرمعف،رمعفنبملسم،یثیل،دعسنببیسم،رضحتاؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقابیناکاجونرسکمسقاکرتہبےہ؟
ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابیناکاجونرسکمسقاکرتہبےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1019

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟحً ،بساہلل ب ٩وہب ،حیوة ،ابوػُخ ،ابٗ ٩شیم ،رعوہ ب ٩زبير ،حرضت ًائظہ

رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َح ِی َوةُ َح َّسثَىٔي أَبُو َػ ِ ٕ
ُخ ًَ ِ ٩ابِ َُٔ ٗ ٩ش ِی ٕم ًَ ِِ ُ ٩
َّ
َ
َّ َ
َ
رق َ ٪یَ َلأ ُِٔی َس َواز ٕ َویَ ُِ ٨وزُ ِٔی َس َواز ٕ َو َیبِرُ ُک ِٔی َس َواز َٕٓأت ُ َٔی بٔطٔ ٓ ََـ َّهی
ًَائٔظَ ٍَ أ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أ ََ ٣ز بِٔ َٜب ٕع أ ِ َ
بٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا ًَائٔظَ ٍُ صَِِّ ُ٠م ا ِِ ٤ُ ٟسیَ ٍَ ث ُ ََّٗ ٥ا َِ ٢
اط َح ٔذ َیضا ب ٔ َح َحز ٕ َٓٔ ٌَََِ ٠ت َٓأ َ َخ َذصَا َوأَ َخ َذ ا ِل َِ ٜب َع َٓأ َ ِؿ َح ٌَطُ َو َذبَ َحطُ َو َٗا َ ٢بٔ ِش ٔ٥
اہللٔ َّ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ت َ٘ َّب َِ ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ١ح َّٕ ٤س َوآ َٔ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َو ٔ ٩ِ ٣أ ُ ََّ ٣ُ ٍٔ٣ح َّٕ ٤س ث ُ ََّ ٥ؿ َّهی بٔطٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ادمح نب اصحل ،دبعاہلل نب فبہ ،ویحة ،اوبرخص ،انب قشتط ،رعفہ نب زج  ،،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فآہلفملسےنرقابینےکےیلاکیدفوگنیسںفاالےھڈناھوگنماایسجیکآںیھکنٹیپہنیسافراپؤںایسہرگنےکےھتآپےنرفامای
اےاعہشئ!رھچیالافراسوکرھتپرپزیترک۔سپ ااسییہایکایگ۔آپےنرھچییلےھڈنےھوکڑکپرکاٹلایافراسوکذحبایکافررقابین
ےس لبق رفامای اہلل اک انؾ ےل رک ذحب رکات وہں۔ اے اہلل اس وک وبقؽ رفام دمحم یک رطػ ےس آؽ دمحم یک رطػ ےس افر اتم دمحم یک
رطػےس۔ہیہہکرکآپےنرقابینرفامیئ۔
رافی  :ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،ویحة،اوبرخص،انبقشتط،رعفہنبزج ،،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابیناکاجونرسکمسقاکرتہبےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1020

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١وہیب ،ایوب ،ابوَٗلبہ ،حرضت ا٧ص

َح َس ِب ٍَ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َوص ِْب ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ ٍَ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ َ ٧ ٥َ ٠

َ
بَ َسَ٧ا ٕ
رقَ٧ي ِ ٔن أَ َِ ٠َ ٣حي ِ ٔن
ت ب ٔ َی ٔسظ ٔٗ ٔ َیا ّ٣ا َو َؿ َّهی بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ ٍٔ٨ب ٔ َِ ٜبظَ ي ِ ٔن أ ِ َ

ومیس نب اامسلیع ،فبیہ ،اویب ،اوبالقہب ،رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ دتس
ابمرکےساستافوٹنںوکرحنرفامایڑھکارکےکافردمہنیںیمدفےھڈنےھرقابؿےیکوجوگنیسںفاےلافرربکتچےےھت۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،فبیہ،اویب،اوبالقہب،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابیناکاجونرسکمسقاکرتہبےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1021

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ہظاٗ ،٦تازہ ،حرضت ا٧ص

َّ
َّ
َ
َ َ
َ
َ
رقَ٧ي ِ ٔن
َح َّسث َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسث َ٨ا صٔظَ ْاَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩إٔ َ ٧ص أ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ؿ َّهی بِٔ َٜبظَ ي ِ ٔن أ ِ َ

أَ َِ ٠َ ٣حي ِ ٔن َی ِذبَحُ َویُ َٜبِّرُ َوی َُش ِِّم َو َی َـ ٍُ رٔ ِج َُ ٠ط ًَل َی َػ ِٔ َحتٔض ٔ َ٤ا

ملسم نب اربامیہ ،اشہؾ ،اتقدہ ،رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن دف ےھڈنوھں یک رقابین یک نج
ےکدفچ گنےھتافراؿاکرگناکالافردیفساھتذحبےکفتقآپریبکتےتہکےھت۔مسباہللزپےتھےھتافراؿیکرگدؿرپاانپاپؤں

رےتھکےھت۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،اتقدہ،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابیناکاجونرسکمسقاکرتہبےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1022

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩وسيً ،یسي٣ ،ح٤س ب ٩اسح ،ٙیزیس ب ٩ابی حبیب ،ابی ًیاغ ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ًَیَّا ٕ
وسي اٟزَّاز ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسي َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙیز ٔ َ
غ ًَ َِ ٩جابٔز ٔ
َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
َّ
َّ
َّ
َ
رقَ٧ي ِ ٔن أَ َِ ٠َ ٣حي ِ ٔن ُ٣و َجأَیِ ٔ٤َّ ٠َ َٓ ٩ا َو َّج َض ُض َ٤ا َٗا َ ٢إنٔيی
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ذبَحَ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ی ِو َ ٦اٟذبِحٔ َِ ٛبظَ ي ِ ٔن أ ِ َ
ََّط َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ْشٔٛي َن إ ٔ ََّ ٪ػ ََلت ٔی َونُ ُشکٔی
ت َواْلِ َ ِر َق ًَل َی ٔ ٍٔ ٠َّ ٣إٔبِ َزاص َٔیَ ٥حٔ٨یّٔا َو َ٣ا أََ٧ا ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َو َّج ِض ُت َو ِجه ٔ َی ٔ ٠َّ ٔ ٟذی ٓ َ َ
َ أ ُ ِٔ ٣ز ُت َوأََ٧ا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َّ
َ َو ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س
ای َو َ٤َ ٣ات ٔی ِهَّلِل َر ِّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟي َن ََل َ ٔ
َ َو ََ ٟ
اُ ٠ٟض ََّ ٨ِ ٣ٔ ٥
َ َُ ٟط َوب ٔ َذَ ٔ ٟ
َشی َ
َو َِ ٣ح َی َ

اس ٔ ٥اہللٔ َواہللُ أَ ِٛبَرُث ُ ََّ ٥ذبَحَ
َوأ ُ َّ٣تٔطٔ ب ٔ ِ

اربامیہنبومیس،یسیع،دمحمنبااحسؼ،سیدینبایببیبح،ایبایعش،رضحتاجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رقابین ےک دؿ دف ےھڈنےھ یصخ وگنیسں فاےل افر ربکتچے ذحب رفامےئ۔ وبتق ذحب آپ ےن اس وک ہلبق رخ ایک
افر رفامای ںیم اانپ رخ اس ذات یکرطػ رکات وہں سج ےن زنیمف آامسؿ یک قیلخت رفامیئ افر ہی ہک ںیم وپری وسکییئ ےک اسھت دنی
اربامیہرپاقمئوہں۔افرںیمرشکرکےنفاولںںیمےسںیہنوہں۔افرالبہبشریمیامنزافرریمیامتؾابعدںیتافرریماانیجرمان
بس اہلل رب ااعلنیمل ےک ےیل ےہ سج اک وکیئ رشکی ںیہن افر ےھجم ایس اک مکح دای ایگ ےہ افر ںیم مکح یک ااطتع رکےن فاولں ںیم
ےسوہں۔اےاہلل!ہیرقابینریتییہاطعےسےہافرریتییہراضےکےیلےہدمحمیکرطػےسافرایکساتمیکرطػےساہلل
ےکانؾےکاسھتافراہللبسےسڑباےہ۔اسےکدعبآپےناسوکذحبرفامای۔
رافی  :اربامیہنبومیس،یسیع،دمحمنباقحس،سیدینبایببیبح،ایبایعش،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابیناکاجونرسکمسقاکرتہبےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1023

راوی  :یحٌي بٌ٣ ٩ين ،حٔؽ ،جٌْف ،حرضت ابوسٌیس

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ ی َُـهيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ٌُٔ٣َ ٩ي ٕن َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ِْؽ ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٕ
ْف ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس َٗا َ ٢ک َ َ
َّ
َ
ِٔ ١ی َس َواز ٕ َویَ ِ٤شٔي ِٔی َس َواز ٕ
رق َٔ َٓ ٪ح ٕ
ی ١یَ ُِ ٨وزُ ِٔی َس َواز ٕ َویَأِک ُ ُ
َو َس ٥َ ٠بِٔ َٜب ٕع أ ِ َ
ییحی نب نیعم ،صفح ،رفعج ،رضحت اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رقابین رکےت ےھت تحص دنم
چ گنداردہبنیکوجایسیہںیمداتھکیاھتافرایسیہںیماتلچاھت(ینعیاسیکآںیھکنافراپؤںایسہوہےتےھت)
رافی  :ییحینبنیعم،صفح،رفعج،رضحتاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقابینےکےیلسکرمعاکاجونروہاناچےئہ
ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکےیلسکرمعاکاجونروہاناچےئہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1024

راوی  :اح٤س ب ٩ابی طٌیب ،زہير بٌ٣ ٩اویہ ،ابوزبير ،حرضت جابز

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی ُط ٌَ ِیبٕ ا َِّ َ ٟ
َحان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِرُ بِ ٌَُ ٣ُ ٩او ٔ َی ٍَ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َّ
َّ
َّ
س ًََِ ٠یَ َٓ ٥ِ ُٜت ِذبَ ُحوا َج َذ ًَ ٍّ َّٔ ٩ِ ٣
اٟـأ ِ ٔ٪
ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٥َ ٠ل َت ِذبَ ُحوا إَٔل ُٔ ٣ش َّ ٍّ ٨إَٔل أَ َِ ٪ی ٌِ ُ َ
ادمحنبایببیعش،زریہنباعمفہی،اوبزج ،،رضحتاجربےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرصػہّنسم
وکذحبرکفنکیلارگہّنسمہنےلموترھپبذہعدہبنایڑیھبذحبرکف۔
رافی  :ادمحنبایببیعش،زریہنباعمفہی،اوبزج ،،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکےیلسکرمعاکاجونروہاناچےئہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1025

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ػسرً ،بساَلًلی بً ٩بساَلًلی٣ ،ح٤س ب ٩اسح٤ً ،ٙار بً ٩بساہلل ب ٩كٌ٤ہ ،حرضت زیس ب٩
خاٟسجہىي

اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔي ًُ ََ ٤ارةُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ػ ِس َر َ

بِ ٔ ٩ك ُ ٌِ ََ ٩ِ ًَ ٍَ ٤سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ا ُِ ٟح َضىٔ ِّي َٗا ََ َٗ ٢ش ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی أَ ِػ َحابٔطٔ
َ
َف َج ٌِ ُت بٔطٔ إَِٔ ٟیطٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟط إُٔ َّ ٧ط َج َذ َْ َٗا ََ ٢ؿ ِّح بٔطٔ ٓ ََـح َِّی ُت بٔطٔ
َؿ َحایَا َٓأ ًِ َلانٔی ًَتُو ّزا َج َذ ًّا َٗا ََ َ ٢
دمحم نب دصراؿ ،دبعاالیلع نب دبعاالیلع ،دمحم نب ااحسؼ  ،امعر نب دبعاہلل نب ہعمط ،رضحت زدی نب اخدلینہج ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپااحصبںیمرقابینےکاجونرمیسقترفامےئ۔آپےن ھجوکیھبدہبناکاکیہچبدایوجبذہع
اھت۔ںیماسوکآپےکاپس ولاٹرکالایافررعضایکہیوت بذہعےہ(ینعیوپرےاکیاسؽاکںیہنےہ)آپےنرفامایوتایکسرقابین
رکسپںیمےناسیکرقابینیک۔
رافی  :دمحمنبدصر،دبعاالیلعنبدبعاالیلع،دمحمنباقحس،امعرنبدبعاہللنبہعمط،رضحتزدینباخدلینہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکےیلسکرمعاکاجونروہاناچےئہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1026

راوی  :حش ٩بً ٩لیً ،بساٟززا ،ٚثورً ،اػ ٥ب ٩ک٠یب

َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َّ
اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩کَُِ ٠یبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُج ٕ٩ِ ٣ٔ ١
اٟث ِور ُّٔی ًَ ِٔ ًَ ٩
ٓ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َ٘ا َُٟ ٢طُ َُ ٣حا ٔط ٍْ ٔ ٩ِ ٣بَىٔي ُسَِ ٠ی ٌََٕ ٓ ٥زَّ ِت ا َِٓ ٥ُ ٨َ َِ ٟأ َ ََ ٣ز ُ٨َ ٣از ٔ ّیا َٓ َ٨ا َزی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
أَ ِػ َح ٔ
اَ ٪ی ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح َذ ََ یُوِيی ٔ٤َّ ٣ا یُوِيی ُٔ ٨ِ ٣ط َّ
اٟثىٔ ُّي َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َوص َُو َُ ٣حا ٔط ٍُ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َ
َ

نسح نب یلع ،دبعارلزاؼ ،وثر ،اعمص نب بیلک ےن اےنپ فادل ےس رفاتی ایک ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکی
احصیبےکاسھتےھت۔نجاکانؾاجمعشاھتافرفہہلیبقینبمیلسےسقلعترےتھکےھتاکیرمہبتڑیھبرکبایںتہبیگنہموہںیئ۔اوھنں
ےن اکی صخش ےس اہک ہک ہی االعؿ رک دے ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت بذہع اکیف ےہ اس زیچ ےس وج ینث ےس
اکیفےہ۔
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،وثر،اعمصنببیلک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکےیلسکرمعاکاجونروہاناچےئہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1027

راوی ٣ :شسز ،ابو احوؾ٨٣ ،ؼور ،طٌيي ،حرضت بزاء بً ٩ازب

ؾ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ َِّ ٩
ئ َٗا ََ ٢خ َلب َ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ

َ َٗ ِب َ ١اٟؼَّ ََلة ٔ
َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َ َو ََ ٩ِ ٣ن َش َ
اب اُ ٨ُّ ٟش َ
َح َب ٌِ َس اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ػلَّی َػ ََل َت َ٨ا َو َن َش َ
َ نُ ُش٨َ َٜا َٓ َ٘ ِس أَ َػ َ

رعٓ ُِت أَ َّ٪
َٓتَٔ ٠
َِ َطاةُ َِ ٟح َٕ َ٘ َٓ ٥ا ٦أَبُو ب ُ ِز َز َة بِ َُ ٔ ٧ ٩یا ٕر َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َواہللٔ َِ َ٘ ٟس َن َشُ ِٜت َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أَ ِ ُ
َخ َد إلٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔ َو َ َ
َِ َطاةُ َِ ٟح ٕ٥
َش ٕب َٓ َت ٌَ َّحُِ ٠ت َٓأَکَُِ ٠ت َوأَك ِ ٌَ ُِ ٤ت أَصِلٔی َو ٔجي َرانٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠تَٔ ٠
ا َِ ٟی ِو َ ٦یَ ِو ُ ٦أَک ِ َٕ ١و ُ ِ
َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ٨ِ ٔ ً ٪سٔی ًَ َ٨اّٗا َج َذ ًَ ٍّ َوه ٔ َی َخي ِ ْر َٔ ٩ِ ٣طات َ ِی َِ ٟح ََٕ ٓ ٥ض ِ ١تُ ِحز ٔ ُئ ًَىِّي َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥و ٩َِ ٟتُ ِحز ٔ َئ ًَ ِ ٩أَ َح ٕس َب ٌِ َس َک

دسمد،اوباوحص،وصنمر،یبعش،رضحترباءنباعزبےس رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرقبدیعےکدؿدیع
یکامنزےکدعبہبطخزپاھسجںیمآپےنرفامایہکسجےنامہرییسیجامنززپیھافرامہرییسیجرقابینیکوتاسےنرقابینیک(ینعی
اسوکرقابیناکوثابےلماگ)افروجصخشدیعیکامنزےسےلہپرق ابینرکےلوتفہوتسبرکبیاکوگتشےہ(ینعیاسوکرقابیناکوثاب
ںیہنےلماگ)ہینسرکاوبربدہنباینرڑھکےوہےئافررعضایکایروسؽاہلل!ںیمےنوتامنزوکاجےنےسےلہپرقابینرکیل۔افرںیم
ہیاھجمسہکہیدؿوتاھکےنےنیپاکےہسپںیمےندلجییکںیمےنوخدیھباھکایافراےنپالہفایعؽوکیھبالھکایافراےنپزپفویسںوک
یھب۔ آپ ےن رفامای ہی رکبی وتوگتشیک رکبی وہیئ (ینعی رقابین ہن وہیئ) وتاوبربدہ ےن اہکہک ای روسؽ اہلل! ریمےاپس اکیبذہع
رکبیےہفہوگتشیکدف رکبویںےسرتہبےہایکفہریمےےیلرقابینےکوطررپاکیفوہیگ؟آپےنرفامایاہں!رگمریتےوسایسک
ےکےیلرھپاکیفہنوہیگ(ینعیہیمکحبسےکےیلںیہنہکلبریتےےیلاخصےہ)
رافی  :دسمد،اوباوحص،وصنمر،یبعش،رضحترباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکےیلسکرمعاکاجونروہاناچےئہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1028

راوی ٣ :شسز ،خاٟس بَّ٣ ٩طًٖ ،ا٣ز ،حرضت بزاء بً ٩ازب

َّط ٕ
ا ٢لٔی یُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط أَبُو ب ُ ِز َز َة َٗ ِب َ١
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
ٖ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا ََ ٢ؿ َّهی َخ ْ
َ َطاةُ َِ ٟح َٕ٘ َٓ ٥ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ٨ِ ٔ ً ٪سٔی َزا ٔج ّ٨ا َج َذ ًَ ٍّ ٔ٩ِ ٣
اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠طاتُ َ
ا ٌِِ ٤َ ٟز ٔ َٓ َ٘ا َ ٢اذِبَ ِح َضا َو ََل َت ِؼُ٠حُ َِ ٔ ٟي ِر ٔ َک
دسمد ،اخدلنبرطمػ،اعرم ،رضحترباءنباعزبےسرفاتیےہہکریمےاکی امومںاوبربدہےن امنزےسےلہپ رقابینرکیل وت
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رفامای ریتی ہی رکبی وگتش یک رکبی ےہ۔ (ینعی ایکس رقابین درتس ںیہن وہیئ)
ریمے امومں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ریمے اپس اکی یلپ وہیئ بذہع ےہ۔ رکبویں ںیم ےس۔ آپ ےن
رفامایبتوتاسوکذحبرکنکیلہیراعتیرصػریتےےیلےہدفرسےےکےیلااسیرکاندرتسہنوہاگ۔
رافی  :دسمد،اخدلنبرطمػ،اعرم،رضحترباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقابینںیموکاسناجونررکمفہےہ
ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینںیموکاسناجونررکمفہےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1029

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،س٠مَي ٪بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ًبیس بٓ ٩يروز

َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا٤َ ٨َّ ٟز ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ًَُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ب َ ِی ٔس بِ َٔٓ ٩يِرُ َوز َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ا ِٟب َ َرا َئ بِ َ٩
َّ
َّ
ِْص ٔ ٩ِ ٣أَ َػابٔ ٌٔطٔ َوأََ٧ا ٔ٣لٔی
ًَاز ٕٔب َ٣ا ََل َی ُحو ُز ِٔی اْلِ َ َؿاؤ ِّی َٓ َ٘ا ََ َٗ ٢أ ٓ ٦ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وأَ َػابٔعٔی أَٗ َ ُ

یـ ٍُ بَي ِّ ْن ََ ٣ز ُؿ َضا َوا ٌَِ ٟزِ َجا ُئ بَي ِّ ْن
ِْص ٔ ٩ِ ٣أََ٧ا ٔٔ٠٣طٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِربَ ٍْ ََل َت ُحو ُز ِٔی اْلِ َ َؿاؤ ِّی َٓ َ٘ا َ ٢ا ِِ ٌَ ٟو َرا ُئ بَي ِّ ْن ًَ َو ُرصَا َوا ِ٤َ ٟز ٔ َ
أَٗ َ ُ
َّ
ُکص َِت ٓ ََس ًِ ُط َو ََل تُ َ ِّ
ؤِ ٪ی ِّ
َح ُِ ٣ط ًَل َی أَ َح ٕس
اٟش َِّ ٩ن ِ٘ ْؽ َٗا َ٣َ ٢ا َ ٔ
ُک ُظ أَ ِ ٪یََ ُٜ
هَ َِ ٌُ ٠ضا َوا ِل َٔ ٜشيرُ أًٟي ََل َت َِِ ٨ی َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َّٓٔنيی أَ ِ َ

َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َِ ٟی َص ََ ٟضا ٌُّ ٣ذ

صفحنبرمع،ہبعش،امیلسؿنبدبعارلنمح،رضحتدیبعنبریففزےسرفاتیےہہکںیمےنرضحترباءنباعزبےسوپاھچہک
رقابینےکےیلسکرطحاکاجونردرتسںیہنےہ۔اوھنںےناہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامہرےدرایمؿہبطخدےنی
ڑھکے وہےئ وت آپ ےن اینپ اویلگنں ےس ااشرہ رک ےک رفامای ہک اچر رطح ےک اجونر درتس ںیہن ںیہ۔ رضحت رباء ےتہک ںیہ ہک

ریمیاایلگنںآیکپاویلگنں ےسوھچیٹ ںیہ افرریمیاویلگنںیکوپرںییھبآیکپاویلگنںیک وپرفں ےسوھچیٹافرریقح ںیہ۔آپ ےن
رفامایرقابینےکےیلاچررطحےکاجونردرتسںیہنںیہاکیفہسجاکاکاننپایپ اگنینپابلکلاظرہوہ۔دفرسےفہوجدےنھکیےسیہ
امیبراتگلوہافررسیتافہسجاکڑگنلانپابلکلاظرہوہوچاھتفہوبڑاھافرزمکفراجونرسجیکڈہیںیموگداہنوہ۔رضحترباءےتہکںیہہک
ںیمےنرعضایکےھجموتاجونریھبربااتگلےہسجیکرمعمکوہ۔آپےنرفامایوجےھجترباےگلوتاسوکرےنہدےرگمیسکدفرسےوک
اسےسعنمہنرک۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،امیلسؿنبدبعارلنمح،رضحتدیبعنبریففز
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینںیموکاسناجونررکمفہےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1030

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩وسيً ،لی ب ٩بَحً ،یسي ،ثور ،ابوح٤یس ،حرضت یزیس ذوْ٣صی

َح بِ ٔ ٩بَز ٔ ٓ ٕ
ی َح َّسث َ َ٨ا ً َٔیسي ا ٌِِ ٤َ ٟى َي ًَ ِ ٩ثَ ِو ٕر َح َّسثَىٔي أَبُو
وسي اٟزَّاز ُّٔی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا ح و َح َّسث َ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
َخ ِج ُت أَ َِ ٟتُ ٔ٤ص َّ
اٟـ َحایَا
اٟشَّ ٔ ٠
ْص َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت ًُت ِ َب ٍَ بِ َِ ًَ ٩ب ٕس ُّ
َِم َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا أَبَا ا َِ ٟؤٟیسٔ إنٔيی َ َ
حُ َِ ٤ی ٕس ُّ
اٟز ًَ ِیىٔ ُّي أَ ِخبَرَنٔی یَزٔی ُس ذُو َٔ ِ ٣

َ َو ََل َت ُحو ُز
َٓ ٥َِ ٠أَ ٔج ِس َط ِیئّا ی ٌُِحٔبُىٔي َُي ِ َر ثَ ِز َ٣ا َئ ٓ َ ٔ
ا ٪اہللٔ َت ُحو ُز ًَ َِ ٨
َرکصِت َُضا ٓ ََ٤ا َت ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢أَٓ َََل ٔجئِ َتىٔي ب ٔ َضا ُُِٗ ٠ت ُس ِب َح َ
ئ
َ إٔ٤َ َّ ٧ا َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِِ ٤ُ ٟؼ َ َّ
ْفة ٔ َوا ِِ ٤ُ ٟش َتأ ِ َػ ََ ٍٔ ٠وا َِ ٟب ِد َ٘ا ٔ
ًَىِّي َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥إَٔ َّ ٧
َ َو ََل أَ ُط ُّ
َ َت ُظ ُّ
ِ
اس ُت ِؤ ٔػ َِ َ ١رقَُ ٧ضا ٔ ٩ِ ٣أَ ِػٔ٠طٔ
سا َوا ِِ ٤ُ ٟؼ َ َّ
ْفةُ َّأًٟي ُت ِش َتأ ِ َػ ُ
 ١أُذَُُ ٧ضا َحًَّي یَ ِب ُس َو س َٔ٤ا ُخ َضا َوا ِِ ٤ُ ٟش َتأ َػ ََّ ٍُ ٠أًٟي ِ
َوا ِ٤ُ ٟظَ ی ٌٍََّٔ َوَ َ ٔ ٛ
َّ
َّ
سا ُئ ا ِل َٔ ٜشي َرةُ
َوا َِ ٟب ِد َ٘ا ُئ أًٟي تُ ِب َد ُِ ًَ ٙیَ ُ٨ضا َوا ِ٤ُ ٟظَ ی ٌََّ ٍُ أًٟي ََل َتت ِ َب ٍُ ا َِ ًَ ٥َ ٨َ َِ ٟحّٔا َو َؿ ٌِّٔا َوا ِلَ ِ َٜ

اربامیہنبومیس،یلعنبرحب،یسیع،وثر،اوبدیمح،رضحتسیدیذفرصمیےسرفاتیےہہکںیمہبتعنبدبعایملسلےکاپسآایافراہک
اے اوباولدیل! ںیم رقابین ےک ےیل اجونر ڈوھڈن ےن الکن وہں رگم ےھجم وکیئ اجونر دنسپ ںیہن آای۔زجب اکی رکبی ےک سج اک اکیداتن
وٹاٹوہااھت نکیلےھجمفہرقابینےکےیلانمبسہنیگل۔ابیئاؤمتایکےتہکوہ؟فہوبےلمتفہرکبیریمےےیلویکںہنےتیلآےئ۔ںیم
ےناہکاحبسؿاہلل!اہمترےےیلاجزئافرریمےےیلاناجزئ۔اوھنںےناہکاہںںیہمتکشےہنکیلےھجمکشںیہنویکہکنروسؽاہلل
لْ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنیسکاجونریکرقابینےسعنمںیہنایک۔وساےئا مُ ْطف َ َّر ِة َفالْمُ ْس َب ااَْ َصل َِة َفال ْ َنخ ْ َقاائِ َفالْمُ َش َّتعَ ِةافررسکاےئافرمطفرہ
اسوکےتہکںیہہکسجاکاکؿاانتاٹکوہاوہہکاسےکاکؿاکوسراخرظنآےنےگلافراتسمہلصفہےہسجاکچ گنڑجےساڑھکایگوہ

افرتخقااء فہےہسجیک آھکن یکانیبیئاجیتریہوہافر مش ّتعہفہےہوجالرغی افرزمکفرییکفہجےس دفرسیرکبویں ےکاسھتہن لچ
یتکسوہافررسکاےئےسفہرمادےہسجاکوکیئوضعوٹاٹوہاوہ۔
رافی  :اربامیہنبومیس،یلعنبرحب،یسیع،وثر،اوبدیمح،رضحتسیدیذفرصمی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینںیموکاسناجونررکمفہےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1031

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س ،زہير ،ابواسحَ ،ٙشیح ب ٩نٌ٤ا ،٪حرضت ًلی

اَ ٪ر ُج َٔ ١ػ ِس ًَٕ ٩ِ ًَ ٚل ٔ ٕٓی
َشیِحٔ بِ ٔ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪وک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح ََ ُ ٩ِ ًَ ٙ
ْش َٖ ا ٌَِ ٟي ِ َن َواْلِ ُذَُ٧ي ِ ٔن َو ََل نُ َـهيی بٔ ٌَ ِو َرا َئ َو ََل َُ٘ ٣ابَ ََ ٍٕ ٠و ََل َُ ٣سابَ َزة ٕ
َٗا َ ٢أَ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ن ِش َت ِ ٔ
َط ُٖ اْلِ ُذُ ٔ٪
َخ َٗا َئ َو ََل َ ِ
َو ََل َ ِ
َُک ًَ ِـ َبا َئ َٗا َََ ٢ل ُُِٗ ٠ت ٓ ََ٤ا ا َِ٘ ٤ُ ٟابَ ََٗ ٍُ ٠ا ٢یُ ِ٘ َل ٍُ َ َ
َش َٗا َئ َٗا َُ ٢ز َصي ِ ْر َٓ ُُِ٘ ٠ت ْٔلَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٙأَذ َ َ
َّ
ُخ ُٚ
ُُِٗ ٠ت ٓ ََ٤ا ا َِ ٤ُ ٟسابَ َزةُ َٗا َ ٢یُ ِ٘ َل ٍُ َٔ ٣ُ ٩ِ ٣ؤ َّ ٔ
اْٟش َٗا ُئ َٗا َُ ٢تظَ ُّ ٙاْلِ ُذُ ُُِ ٠ُٗ ٪ت ٓ ََ٤ا ا ِِ َ ٟ
َخ اْلِ ُذُ ُِٔ ٠ُٗ ٪ت ٓ ََ٤ا ِ
ُخ َٗا ُئ َٗا َ ٢تُ ِ َ

٠ش ٍَٔ٤
أُذَُُ ٧ضا ِّ ٔ ٟ

دبع اہلل نب دمحم ،زریہ ،اوب ااحسؼ  ،رشبا نب امعنؿ ،رضحت یلع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ مکح
رفامای ہک رقابین ےک اجونر یک آھکن اکؿ یک ایھچ رطح دھکی اھبؽ رکںیل (ینعی اس ںیم ااسی صقن ہن وہ سج یک انب رپ رقابین درتس ہن
رہھٹے) افر ہن کی مشچ اجونریک رقابین رکںی افر ایس رطحاقمہلب دماربہ رخاقء افر رشاقء یک یھب رقابین ہن رکںی۔ زریہ ےتہک ںیہ ہک
ںیمےناوبااحسؼےسابضعءےکابرےںیمذرکایکوتاوھنںےناہکںیہن!ںیمےنرھپوپاھچاقمہلبسکوکےتہکںیہ!اوھنںےناہکسج
اکاکؿایلگرطػےساٹکوہاوہ۔رھپںیمےنوپاھچہکدماربہسکوکےتہکںیہ؟اوھنںےن اہکسجاکاکؿیلھچپرطػےساٹکوہاوہ۔
رھپںیمےنوپاھچہکرشاقءسکوکےتہکںیہ؟اںوہںےناہکسجےکاکؿارچےوہےئوہں۔رھپںیمےنوپاھچہکرخاقءسکوکےتہک
ںیہ؟وتاوھنںےناہکسجےکاکؿیسکرطػےسےٹھپوہےئوہں۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،زریہ،اوباقحس،رشبانبامعنؿ،رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ

رقابینںیموکاسناجونررکمفہےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1032

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ہظاٗ ،٦تازہ ،جزی ب ٩ک٠یب ،حرضت ًلی

َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اہللٔ َّ
اٟس ِست َُوائ ُّٔی َو ُی َ٘ا َُٟ ٢طُ ص ٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩س ِ٨بَر ٕ ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ُِ ٩ج َز ِّی بِ ٔ٩
َق َٔٗ ٪ا َ ٢أَبُو َزا ُوز ُج َز ٌّی َس ُسوس ٌّٔي
کَُِ ٠یبٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی أَ ِ ٪ی َُـ َّهی بٔ ٌَ ِـ َبا ٔ
ئ اْلِ ُذُ َٔ ٪وا ِِ َ ٟ

ْص ٌّی  ٥َِ ٟیُ َح ِّس ِث ًَ ُِ ٨ط إ ٔ ََّل َٗ َتا َزةُ
َب ِ ٔ

ملسمنباربامیہ،اشہؾ،اتقدہ ،رجینببیلک،رضحت یلع ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنابضعء یکرقابین
ےسعنمرفامای(ینعیسجےکاکؿےٹکوہےئافرچ گنوٹےٹ وہےئوہں)اوبداؤدےتہکںیہہکرجیدسفیسرصبیںیہ اؿےساتقدہ
ےکوسایسکےندحثیرفاتیںیہنیک۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،اتقدہ،رجینببیلک،رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینںیموکاسناجونررکمفہےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1033

راوی ٣ :شسز ،یحٌي  ،ہظا ،٦حرضت ٗتازہ

ٕ ٓ ََ٤ا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَي َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ ٔ ٟشٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب َ٣ا اْلِ َ ًِ َـ ُب َٗا َ ٢اِ ٨ِّ ٟؼ ُ
ٓ َِو َٗ ُط
دسمد ،ییحی ،اشہؾ ،رضحت اتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دیعس نب بیسم ےس وپاھچ ہک ابضع سک وک ےتہک ںیہ؟ اوھنں ےن اہک
سجاکاکؿفایفےسزایدہاٹکوہاوہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،اشہؾ،رضحتاتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افٹناگےئافرسنیھبفریغہہکرقابینےنتکارفادیکرطػےسوہیتکسےہ؟

ابب  :رقابیناکایبؿ
افٹناگےئافرسنیھبفریغہہکرقابینےنتکارفادیکرطػےسوہیتکسےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1034

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١ہظیً ،٥بساً ،َ٠٤ٟلاء ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

ئ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ َ ٧ت ََّ ٤ت ٍُ ِٔی ًَ ِض ٔس
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی َْ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ًَ ٩ِ ًَ َٔ ٔ ٠٤َ ٟلا ٕ
َّ
َّ
یضا
َق َة ًَ َِ ٩س ِب ٌَ ٍٕ َوا َِ ٟحز ُ َ
ور ًَ َِ ٩س ِب ٌَ ٍٕ َن ِظتَر ٔ ُک ٓ ٔ َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِ َ ٧ ٥َ ٠ذبَحُ ا َِ ٟب َ َ
ادمحنب لبنح،میشہ،دبعاکلمل،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیم
عتمترکےتےھتینعیاگےئیکرقابیناستآدویمںیکرطػےسرکےتےھتایسرطحافٹنیکیھبرقابیناستآدویمںیکرطػ
ےسرکےتےھت۔مہبساںیمسرشکیوہےتےھت۔
رافی  :ادمحنبلبنح،میشہ،دبعاکلمل،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
افٹناگےئافرسنیھبفریغہہکرقابینےنتکارفادیکرطػےسوہیتکسےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1035

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤ازٗ ،یصً ،لاء ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِِ َٗ ٩ی ٕص ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َقةُ ًَ َِ ٩س ِب ٌَ ٍٕ َوا َِ ٟحزُو ُر ًَ َِ ٩س ِب ٌَ ٍٕ
ا َِ ٟب َ َ
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،سیق ،اطعء ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اگےئ
استآدویمںیکرطػےساکیفوہیتےہافرافٹنیھباستآدویمںیکرطػےساکیفوہاتےہ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،سیق،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
افٹناگےئافرسنیھبفریغہہکرقابینےنتکارفادیکرطػےسوہیتکسےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1036

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا ،َٟابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

َحَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔا ِ٤َ ٟک ي ِّی ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَُ َّ ٧ط َٗا َِ َ َ ٧ ٢

َّ
َق َة ًَ َِ ٩س ِب ٌَ ٍٕ
َو َس ٥َ ٠بٔا ُِ ٟح َسیِب ٔ َّیٍٔ ا َِ ٟب َسَ ٩ِ ًَ ٍَ َ ٧س ِب ٌَ ٍٕ َوا َِ ٟب َ َ

یبنعق ،امکل ،اوبزج  ،،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن دحہیبی فاےل اسؽ ںیم روسؽ اہلل لص اہلل ہیلع فملس ےک
اسھتآدویمںیکرطػےساکیافٹنرحنایکافراگےئیھباستآدویمںیکرطػےسرقابؿیک
رافی  :یبنعق،امکل،اوبزج ،،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یئکآدویمںیکرطػےساکیرکبییکرقابین
ابب  :رقابیناکایبؿ
یئکآدویمںیکرطػےساکیرکبییکرقابین

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1037

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،یٌ٘وب ،اس٨ٜسر٤ً ،زو ب٣ ٩ل٠ب ،حرضت جابزبً ٩بساہلل

وب َی ٌِىٔي ِاْل ٔ ِس ََ ٨ِ ٜس َران ٔ َّی ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢طض ٔ ِس ُت
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ
ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اْلِ َ ِؿ َهی بٔا َِ ٤ُ ٟؼلَّی َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َضي ُخ ِلب َ َت ُط َ٧زَ َ٨ِ ٣ٔ ٩ِ ٣ٔ ٢بَر ٔظ ٔ َوأتُ َٔی بِٔ َٜب ٕع ٓ ََذبَ َح ُط َر ُسو ُ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َی ٔسظ ٔ َو َٗا َ ٢بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ َواہللُ أَ ِٛبَرُ َص َذا ًَىِّي َو ًَ َّ ٥َِ ٟ ٩ِ ٤ی َُـ ِّح ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ي
ہبیتق نب دیعس ،وقعیب ،ادنکسر ،رمعف نب بلطم ،رضحت اجربنب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک دیعایحضل ےک ومہعق رپ ںیم روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےک اسھت دیع اگہ ںیم وموجد اھت۔ بج آپ ہبطخ ےس افرغ وہےئ وت ربنم ےس ارتے افر آپ ےک اپس اکی
ُْ ہی ریمی رطػ ےس ےہ افر ریمی اتم
ّللَّ َفا ُ
رفامایِب ا ِ
ےھڈناھ الای ایگ۔ آپ ےن اےس اےنپ دتس ابمرک ےس ذحب ایک افر ِ ْ ِ
ّللَّ َأ ْ َ
ںیماسصخشیکرطػےسےہسجےنرقابینںیہنیک۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیب،ادنکسر،رمعفنببلطم،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾاینپرقابیندیعاگہںیمذحبرکے
ابب  :رقابیناکایبؿ
اامؾاینپرقابیندیعاگہںیمذحبرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1038

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،ابواسا٣ہ٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ أَ َّ ٪أَبَا أ ُ َسا ََ ٍَ ٣ح َّسثَ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥أ ُ َسا ََ٧ ٩ِ ًَ ٍَ ٣آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َیٔ ٌَُِ ُ٠ط
اَ ٪ی ِذبَ ُح أ ُ ِؿ ٔح َّی َت ُط بٔا َِ ٤ُ ٟؼلَّی َوک َ َ
کَ َ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،انعف ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ رقابین دیع اگہ یہ ںیم
ذحبرکےتےھترافیاکایبؿےہہکرضحتدبعاہللانبرمعیھبااسییہرکےتےھت۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اوبااسہم،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقابینےکوگتشوکرھکوھچڑان
ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکوگتشوکرھکوھچڑان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1039

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،اً ،َٟبساہلل ب ٩ابی برک٤ً ،زة ب٨ت ًبساٟزح ،٩٤حرضت ًائظہ

اض
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اِ ًَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ب ٔ ِ٨تٔ ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤اَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَائٔظَ ٍَ َت ُ٘و َُ ٢ز َّٖ ْ َ ٧
رض َة اْلِ َ ِؿ َهی ِٔی َز َ٣ا َٔ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِ ٟباز ٔ َی ٍٔ َح ِ َ

َ ٗٔی ََ ٔ ٟ ١ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ َ٘ ٟس
اَ ٪ب ٌِ ُس ذََ ٔ ٟ
َخوا اُّ ٟثَ ُ٠ث َو َت َؼ َّسُٗوا ب ٔ َ٤ا بَِ ٔ َی َٗاَِ ٟت َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
ا َّز ٔ ُ
وَ ٨ِ ٣ٔ ٪ضا اْلِ َ ِس٘ ٔ َی ٍَ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
وَ ٨ِ ٣ٔ ٪ضا ا َِ ٟو َز َک َویَ َّتد ٔ ُذ َ
وَ ٩ِ ٣ٔ ٪ؿ َحایَاص َُِ ٥و َی ِح َُ ُ٠٤
اض َی َِ ٨ت ٔٔ ٌُ َ
کَ َ
ا ٪اُ ٨َّ ٟ
َاک أَ ِو َ٤َ ٛا َٗا ََٗ ٢اُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ َ ٧ض ِی َت ًَ ِ ٩إ ٔ َِ ٣شا ٔک ُ ُٟحوَّ ٔ ٦
اٟـ َحا َیا َب ٌِ َس ثَ ََل ٕث َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َو َس ََّ ٥َ ٠و َ٣ا ذ َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا َ َ ٧ض ِی ُت ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜأَ ِج َّٔ ١
َخوا
اٟس َّآٍٔ َّأًٟي َز َّٓ ِت ًََِ ٠یُ٠ََُٓ ٥ِ ُٜوا َو َت َؼ َّسُٗوا َوا َّز ٔ ُ
یبنعق ،امکل،دبعاہللنبایبرکب،رمعۃتنبدبعارلنمح ،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہن
ںیمرقبدیعےکومہعقرپلگنجےکرےنہفاےلھچکولگآےئ۔آپےنولوگںےسرفاماینیتدؿیکرضفرتےکدقبروگتشرھک
ول افر ابیق دصہق رک دف۔ اس ےک دعب ولوگں ےن آپ ےس رعض ایک ای روسؽ اہلل! اس ےس ےلہپ ولگ اینپ رقابوینں ےس عفن ااھٹےت
ےھت۔ اؿ یک ارچیب ااھٹ رےتھک افر اؿ یک اھکولں یک ںیکشم انبےت۔ آپ ےن رفامای وت اب ایک ابت وہیئ۔ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ
اہلل! اب آپ ےن نیت دؿ ےس زادئ وگتش رےنھک یک اممتعن رفام دی۔ آپ ےن رفامای ںیم ےن وت ضحم اس ےیل عنم رفامای اھت ہک ھچک
نیکسمولگلگنجےسآےئگےھتذہلاابمتوگتشاھکؤدصہقدفافرعمجرکےکیھبرھکےتکسوہ۔
رافی  :یبنعق،امکل،دبعاہللنبایبرکب،رمعۃتنبدبعارلنمح،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکوگتشوکرھکوھچڑان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1040

راوی ٣ :شسز ،یزیس ب ٩زریٍ ،خاٟس ،ابو٠٣یح ،حرضت ٧بیظہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ُئ ًَ ِ ٩أَبٔی ا ِٔ ٠٤َ ٟیحٔ ًَ ُِ٧ ٩ب َ ِیظَ ٍَ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَّٔ٧ا ُ٨َّ ٛا َ َ ٧ض ِی َ٨ا ُُ ُٟ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛحو َٔ ٣ضا أَ َِ ٪تأِکُُ٠وصَا ٓ َِو َ ٚثَ ََل ٕث ٟٔک َِی َت َش ٌَِ َ٘ َٓ ٥ِ ُٜس َجا َئ اہللُ ب ٔ َّ
َخوا
اٟش ٌَ ٍٔ ََُُٓ٠وا َوا َّز ٔ ُ
ُک اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ١
َش ٕب َوذ ٔ ِ ٔ
َو َّاتحٔزُوا أَ ََل َوإ ٔ ََّ ٪ص ٔذظ ٔاْلِ َیَّ َا ٦أَیَّ ُا ٦أَک ِ َٕ ١و ُ ِ
دسمد ،سیدی نب زرعی ،اخدل ،اوبحیلم ،رضحت نبتشہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن مت وک نیت
دؿےسزادئرقابیناکوگتشرےنھکےسعنمرفامایاھت اتہکفہوگتشبسکتچنہپاجےئ۔اباہللاعتیلےنئاجنشدیےہوتاھکؤافر
ااھٹرک یھبروھک افردصہقرک ےکوثابیھبامکؤ افرایدروھکہکہیدؿاھکےن ےنیپ افرایدایہلےکںیہ۔(ینعیاؿدونں ںیمرفزہرانھک
درتسںیہن)
رافی  :دسمد،سیدینبزرعی،اخدل،اوبحیلم،رضحتنبتشہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقابینےکاجونررپتقفشرکان
ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکاجونررپتقفشرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1041

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥طٌبہ ،خاٟس ،ابوَٗلبہ ،ابواطٌث ،حرضت طساز ب ٩اوض

ض َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ٔ
ئ ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ ٍَ ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِط ٌَثٔ ًَ َِ ٩ط َّساز ٔ بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
اًَ ٪ل َی کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َّٓٔذَا َٗ َت ِ٠ت َُِٓ ٥أ َ ِح ٔشُ٨وا
َخ ِؼ ََ ٠تا َٔ ٪سُ ٌِ ٔ٤ت ُض َ٤ا َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ ََ ٛت َب ِاْل ٔ ِح َش َ
َٗا ََُ ٢يِرُ ُِ ٣شَ ٥ٕ ٔ ٠ی ُ٘و َُٓ ٢أ َ ِح ٔشُ٨وا ا ِِ ٔ ٟ٘ت ََ ٍَ ٠وإٔذَا َذبَ ِحت َُِٓ ٥أ َ ِح ٔشُ٨وا َّ
ْف َت ُط َو ِٟيُر ِٔح َذبٔی َح َت ُط
اٟذبِحَ َو ُِ ٟی ٔح َّس أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛط َِ
ملسم نب اربامیہ ،ہبعش ،اخدل ،اوبالقہب ،اوباثعش ،رضحت دشاد نب افس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےس دفوتلصخں ےک ابرے ںیم انس ےہ۔ اکی وت ہی ہک اہلل ےن مت رپ رہاعمہلم ںیم ااسؿ وک الزؾ ایک ےہ (یتح ہک لتق ںیم یھب)
ذہلابجمتیسکوک(اصقصفریغہںیم)لتقرکفوتایھچرطحلتقرکف(ینعیرتاسرکافرزتاپرکہنامرفہکلباسےکلتقےسدلجازدلج
رفاتغاحلصرکف)دفرسےہیہک بج یسکاجونر وکذحب رکفوتایھچرطحذحبرکف ینعی ںیہمتاچےئہہک ذحبےسےلہپرھچیوک زیت
رکولافرذحبرکےنںیمراتحاچنہپؤ۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،ہبعش،اخدل،اوبالقہب،اوباثعش،رضحتدشادنبافس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینےکاجونررپتقفشرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1042

راوی  :ابو وٟیس ،طٌبہ ،حرضت ہظا ٦ب ٩زیس

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َّ
َفأَی ٓٔت ِ َیاّ٧ا
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ َٔ ٩زیِ ٕس َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت َ ٍَ ٣إَٔ َ ٧ص ًَل َی ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜبِ ٔ ٩أَ ُّی َ
وب َ َ
أَ ِو ُٔ٤َِ ٠اّ٧ا َٗ ِس َن َؼبُوا َز َجا َج ٍّ َی ِز ُ٣وَ َ ٧ضا َٓ َ٘ا َ ٢أَْ َ ٧ص َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُِ ٪ت ِؼب َ َر ا َِ ٟب َضائ ٔ ُ٥
اوبفدیل،ہبعش،رضحتاشہؾنبزدیےسرفاتیےہہکںیمرضحتاسننبامکلےکاسھتمکحنباویبےکاپسایگوتداھکیہکدنچ

وجاونں ےن(ای ہی اہکہک دنچ الغومںےن) اکی رمیغ وک اشنہنانب راھک ےہ افراس رپ ریت ادنازیرک رےہ ںیہ۔ہیدھکیرک رضحت اسن
ےناکیدحثیایبؿرفامیئہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناجونرفںوکاسرطحابدنھرکامرےنےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :اوبفدیل،ہبعش،رضحتاشہؾنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسمرفیھبرقابینرکے
ابب  :رقابیناکایبؿ
اسمرفیھبرقابینرکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1043

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س ،ح٤از ب ٩خاٟسٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟح ،ابی زاہزیہ ،جبير ب ٩نٔير ،حرضت ثوبا٪

َّان َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔیَ ٍُ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزَّاصٔزٔیَّ ٍٔ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ا َِ ٟدی ُ
اَٗ ٪ا ََ ٢ؿ َّهی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢یا ث َ ِوبَا ُ ٪أَ ِػٔ٠حِ َ٨َ ٟا َِ ٟح ََ ٥ص ٔذظ ٔ َّ
اٟظاة ٔ َٗا َ٢
ُج َبي ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َٔي ِر ٕ ًَ ِ ٩ثَ ِوبَ َ

ٓ ََ٤ا زٔ ُِ ٟت أُكٌِ ُٔ٤طُ َٔ ٨ِ ٣ضا َحًَّي َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا ا ِ٤َ ٟسٔی ٍََ ٨

دبع اہلل نب دمحم ،امحد نب اخدل ،اعمفہی نب اصحل ،ایب زارہہی ،ریبج نب ریفن ،رضحت وثابؿ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےن(رفسںیم)رقابینیکافرآپےنرفامایاےوثابؿاسرکبیےکوگتشوکامہرےےیلاصػرک۔رضحتوثابؿےتہک
ںیہہکرھپںیمآپیلصاہللہیلعفملسوکایسرقابیناکوگتشالھکاتراہاہیںکتہکمہدمہنیآےئگ(ینعیرفسمتخوہا)
رافی  :دبعاہللنبدمحم،امحدنباخدل،اعمفہینباصحل،ایبزارہہی،ریبجنبریفن،رضحتوثابؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الہاتکبےکذہحیباکایبؿ
ابب  :رقابیناکایبؿ
الہاتکبےکذہحیباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1044

راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤س ب ٩ثابتً ،لی ب ٩حشين ،یزیسً ،رک٣ہ ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض

ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َح َّسثَىٔي ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح َشي ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس اِ ٨َّ ٟحو ٔ ِّی ًَ ِٔ ِ ً ٩
ِ
َ َٓ َ٘ا َ٢
ًَبَّا ٕ
اس ُ ٥اہللٔ ًََِ ٠یطٔ َٓٔ ُ٨ش َذ َوا ِس َت ِثى َي ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ُک ِ
ُک ِ
اس ُ ٥اہللٔ ًََِ ٠یطٔ َو ََل َتأکُُ٠وا ٔ٤َّ ٣ا  ٥َِ ٟیُ ِذ َ ِ
ض َٗا َُ٠ََُٓ ٢وا ٔ٤َّ ٣ا ذُ ٔ َ

اب ح ٌَّٔ ١لَ ٥ِ ُٜوكَ ٌَا ُ ٥ِ ُٜ٣ح ٌُّٔ َٟ ١ض ِ٥
َوكَ ٌَ ُاَّ ٦أ ٟذ َ
ی ٩أُوتُوا ا ِل َٔ ٜت َ

ادمح نب دمحم نب اثتب ،یلع نب نیسح ،سیدی ،رکعہم ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رمفی ےہہک اہلل اعتیل ےن وج ہی رفامای ےہ ہک اھکؤ
اس ںیم ےس سج رپ (وبتق ذحب) اہلل اک انؾ ایل ایگ وہ افر سج رپ اہلل اک انؾ ہن ایل ایگ وہ اس ںیم ےس ہن اھکؤ۔ ہیآتی وسنمخ وہیئگ افر
اسےس(الہاتکباکاھکاناہمترےےیلالحؽےہافراہمترااھکاناےکنےیلالحؽےہ
رافی  :ادمحنبدمحمنباثتب،یلعنبنیسح،سیدی،رکعہم،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
الہاتکبےکذہحیباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1045

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،ارسائی ،١س٤اکً ،رک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض

ض ِٔی َٗ ِؤٟطٔ َوإ ٔ ََّّ ٪
و ٪إلٔ َی
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اک ًَ ِٔ ِ ً ٩
َ ١ح َّسثَ َ٨ا س َْٔ ٤
رسائ ٔی ُ
اٟظ َیاكٔي َن َُ ٟیوحُ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِ َ
ِ
ِ
َ
اس ُ ٥اہللٔ
أَ ِوَ ٔ ٟیائ ٔض ٔ َِ ٥ی ُ٘وَ ُٟ
ُک ِ
و٣َ ٪ا َذبَحَ اہللُ ٓ َََل َتأکُُ٠وا َو َ٣ا َذبَ ِحت ُِ ٥أَْمُتْن ََُُٓ٠وا َٓأِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١و ََل َتأکُُ٠وا ٔ٤َّ ٣ا  ٥َِ ٟیُ ِذ َ ِ
ًََِ ٠یطٔ
ته
اؿاایشلنیطویلوحؿایلافایل م(ایشنیط
دمحمنب،ریث،ارسالیئ،امسک،رکعہم،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکآتیرقآین ّ

اےنپدف ںوں ےکدولںںیمفوسہسڈاےتلںیہ)اکاشؿزنفؽہیےہہکوہیدیےتہکےھتہکسجوکاہللےنذحبایک(ینعیازوخدرمایگ)
اس وک مت ںیہن اھکےت وہ افر سج وک مت وخد ذحب رکےت وہ اس وک اھک ےتیل وہ۔ بت اہلل اعتیل ےن ہیآتی انزؽ رفامیئ اؿ (اجونرفں) اک
وگتشتماھکؤنجرپ(وبتقذ)ہح)اہللاکانؾہنایلایگوہ۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ارسالیئ،امسک،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
الہاتکبےکذہحیباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1046

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ٤ً ،زا ٪بً ٩یی٨ہً ،لاء ب ٩سائب ،سٌیس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض

ئ بِ َّٔ ٩
ض َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ًَ ٩ِ ًَ ٍَ ٨لا ٔ
اٟشائ ٔٔب ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
٤َّ ٣ٔ ١ا َٗ َت َ ١اہللُ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َو ََل َتأِکُُ٠وا ٔ٤َّ ٣ا ٥َِ ٟ
٤َّ ٣ٔ ١ا َٗ َت ِ٨َ ٠ا َو ََل َ٧أِک ُ ُ
َجائ َ ِت ا َِ ٟی ُضوزُ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا َ٧أِک ُ ُ
آَخ ِاْل َیٍٔ
اس ُ ٥اہللٔ ًََِ ٠یطٔ إلٔ َی ٔ ٔ
ُک ِ
یُ ِذ َ ِ
امثعؿنبایبہبیش،رمعاؿنبہنییع،اطعءنباسبئ،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکھچکوہیدییبنیلصاہللہیلع
فآہلفملسےکاپسآےئافروبےلسجاجونروکمہوخدلتق(ذحب)رکںیاسوکوتمتاھکولافرسجوکاہلللتقرکے(ینعیاینپومت
اس َّ ِ
اّللعَل َ ْب ِہ۔اخلینعیاؿ
رمے)اسوکہناھکؤ(الھبہییھبوکیئابتےہ؟)بتاہللاعتیلےنہیآتیانزؽرفامیئ َف َ ال َ ايَ ُ ُُْکا ِ َّ ا
ِممَلْ ُ ْی َ ْک ْ ُ
اجونرفںاکوگتشتماھکؤنجرپوبتقذحباہللاکانؾہنایلایگوہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رمعاؿنبہنییع،اطعءنباسبئ،دیعسنبریبج،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نجاجونرفںوکرعبااہظرافترخےکوطررپذحبرکںیاؿوکاھکےنیکاممتعن
ابب  :رقابیناکایبؿ
نجاجونرفںوکرعبااہظرافترخےکوطررپذحبرکںیاؿوکاھکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1047

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،ح٤از ب٣ ٩شٌسہً ،وٖ ،ابوریحا٧ہ ،حرضت ابً ٩باض

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ ِِ ًَ ٩و ٕ
ض َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ٖ ًَ ِ ٩أَبٔی َریِ َحا ٩ِ ًَ ٍَ َ ٧ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٌَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
اس ُ ٥أَبٔی َریِ َحاِ ًَ ٍَ َ ٧ب ُس اہللٔ بِ ََُّ ٣َ ٩طٕ َوُُ َِ ٨س ْر أَ ِو َٗ َٔ ُط ًَل َی ابِ ٔ٩
رع ٔ
اب َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز ِ
ارقة ٔ اْلِ ِ َ
َ

ض
ًَبَّا ٕ
اہرفؿنبدبعاہلل،امحدنبدعسمہ،وعػ،اوبراحیہن،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿ
اجونرفںاکوگتشاھکےنےسعنمرفاماینجوکالہرعبااہظرافترخےکوطررپاکںیٹ۔اوبداؤدرفامےتںیہہکدنغرےناسرفاتی
وکانبابعسرپوموقػرفامایےہزیناوبداؤدرفامےتںیہہکاوبراحیؿاکانؾدبعاہللنبرطماھت۔

رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،امحدنبدعسمہ،وعػ،اوبراحیہن،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدہ(دیفسرھتپ)ےسذحبرکےناکایبؿ
ابب  :رقابیناکایبؿ
رمدہ(دیفسرھتپ)ےسذحبرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1048

راوی ٣ :شسز ،ابواحوؾ ،سٌیس ب٣ ٩سوً ،ٚبایہ ب ٩رٓاًہ ،حرضت رآٍ ب ٩خس یخ

سو َٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚبا َی ٍَ بِ ٔ ٩رَٔٓا ًَ ٍَ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َرآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ِ ٣َ ٩

َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَّٔ٧ا َِ ٠ِ َ ٧ی ا ُِ ٌَ ٟس َّو ُ َّسا َوَِ ٟی َص َ٨َ ٌَ ٣ا ُّ ٣سی أَ َٓ َِ ٨ذبَحُ
بٔا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َو ٔط َّ٘ ٍٔ ا َِ ٌَ ٟؼا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَر ِٔ ٪أَ ِو أَ ًِحٔ ِ٣َ ١ا أََ ِ ٧ض َز َّ
اس ُ ٥اہللٔ ًََِ ٠یطٔ ََُُٓ٠وا َ٣ا
ُک ِ
اٟس ََ ٦وذُ ٔ َ
َ أَ َّ٣ا ِّ
ض
اٟش ٌََُّ ٓ ٩وِ َْ ٥وأَ َّ٣ا ُّ
َ ٥َِ ٟیٔ ٩ِ ُٜس ًّ٨ا أَ ِو ُه ِ ّْفا َو َسأ ُ َح ِّسثُ ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜذََ ٔ ٟ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪ا٨َّ ٟا ٔ
رس ًَ ْ
ْف ٓ ََُ ٤سی ا َِ ٟح َبظَ ٍٔ َو َت َ٘ َّس َ ٦بٔطٔ َ ِ
اٟو ِ ُ
ورا ٓ َََّ ٤ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ض َٓ ََ ٨ؼبُوا ُٗ ُس ّ
َٓ َت ٌَ َّحُ٠وا َٓأ َ َػابُوا ٔ ٩ِ ٣ا ِ٨َ َِ ٟائ َٔٔ ٥و َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی ٔ ٔ
آَخ ا٨َّ ٟا ٔ
ْش ٔط َیاظ ٕ َوَّ َ ٧س َبٌٔي ْر ٔ ٩ِ ٣إٔب ٔ ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦و ٥َِ ٟیَ٩ِ ُٜ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا ُِ ُ٘ ٟسورٔ َٓأ َ ََ ٣ز ب ٔ َضا َٓأ ُ َِ ٔٔ ٛئ ِت َو َٗ َش َ ٥بَ ِی َُ ٨ض َِ ٌََ ٓ ٥س ََ ٢بٌٔي ّرا بٔ ٌَ ِ ٔ
َف َ٣ا ُظ َر ُج ْ ١بٔ َش ِض َٕ َٓ ٥ح َب َش ُط اہللُ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّ ٔ ٟ ٪ض ٔذظ ٔا َِ ٟب َضائ ٔٔ ٥أَ َواب ٔ َس َٛأ َ َواب ٔ ٔس ا َِ ٟو ِح ٔع
َُ ٌَ ٣ض َِ ٥خ ِی َْ َ ١
ٓ ََ٤ا ٓ ٌََ ََ ٨ِ ٣ٔ ١ضا َص َذا َٓآ ٌَُِ٠وا بٔطٔ ِٔ ٣ث ََ ١ص َذا

دسمد ،اوباوحص ،دیعس نب رسمفؼ ،ابعہی نب رافہع ،رضحت راعف نب دخ جی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکاپسآایافررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!لکمہدنمشےساجںیلمےگنکیلامہرےاپس(اجونرفںوکذحب
رک ےن ےک ےیل) رھچ ایں ںیہن ںیہ۔ آپ ےن رفامای وت اس وک اس زیچ ےس ذحب رک وج وخؿ وک اہبدے (ای ہی رفامای ہک ذحب رک ےن ںیم
دلجیرک)افرسجرپ(وبتقذحب)اہللاکانؾایلاجےئاسوکاھکؤ۔وساےئداتنافراننخےک(ینعیداتنافراننخےساکٹرکارگ
وخؿ اہب دای اجےئ وت فہ ذحب ںیہن الہکےئ اگ) افر ںیم مت ےس اس یک فہج یھب ایبؿ ےیک د ات وہں۔ داتن وت اکی ڈہی ےہ افر اننخ
ویشبحں یک رھچایں ںیہ (ینعی شبح ےک ولگ اننخ ےس اکےتٹ ںیہ)۔ ھچک ولگ دلجی ںیم آےگ ڑبھ ےئگ افر اوھنں ےن تلجع ےس
اکؾ ایل افر تمینغ اک امؽ احلص ایک افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک ےھچیپ ےھت۔ ولوگں ےن دایچگیں ڑچاھ دںی۔ بج

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دویچگیں ےک اپس ےس سگرے وت آپ ےن اؿ ےک اٹل دےنی اک مکح رفامای سج یک لیمعت یک یئگ رھپ
آپ ےن ولوگں ںیم امؽ تمینغ وک میسقت رفامای افر اکی افٹن وک دس رکبویں ےک اسمفی رقار دای۔ میسقت دشہ افوٹنں ںیم ےس اکی
اھبگڑھکاوہا۔اسفتقولوگںےکاپسوھگڑےہنےھت(سجرپھٹیبرکفہافٹنوکزدنہڑکپالےت)اسےیلاکیصخشےنافٹن
ےکریتامرا(وجاوکساجاگل۔)سپاہللےناسوکرفکدای(ینعیریتاھکرکفہرگزپا)سپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاؿ
وچاپؤں ںیم یھب ھچک یلگنج اجونرفںیکرطح اھبےنگفاےل وہےت ںیہسپ بج وکیئ اجونر ایسی رحتکرکے وت مت یھب اس ےکاسھت
فیہرکف۔(ینعیاسوکزیمخرکدف)
رافی  :دسمد،اوباوحص،دیعسنبرسمفؼ،ابعہینبرافہع،رضحتراعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رمدہ(دیفسرھتپ)ےسذحبرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1049

راوی ٣ :شسزً ،بساٟواحس ب ٩زیاز ،ح٤از ،حرضت ٣ح٤س ب ٩ػٔوا ٪یا ػٔوا ٪ب٣ ٩ح٤س

اػ َّٕ ٩ِ ًَ ٥
ا٪
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز أَ َِّ ًَ ٪ب َس ا َِ ٟواح ٔ ٔس بِ ٔ ٩زٔیَاز ٕ َو َح َّ٤ا ّزا َح َّسثَاص ُِ ٥ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َواح ْٔس ًَ ِٔ ًَ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ َٔ ٩ػٔ َِو َ
ا ٪بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََّ ٢اػ ِس ُت أَ ِرَ َ ٧بي ِ ٔن ٓ ََذبَ ِح ُت ُض َ٤ا ب ٔ َِ ٤ز َوة ٕ ٓ ََشأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٨ِ ًَ ٥َ ٠ض َ٤ا َٓأ َ ََ ٣زنٔی
أَ ِو َػٔ َِو َ

بٔأَکِٔ٠ض ٔ َ٤ا

دسمد،دبعاولادحنبزاید،امحد،رضحتدمحمنبوفصاؿایوفصاؿنبدمحمےسرفاتیےہہکںیمےندفرخوگوشںاکاکشرایکوتںیمےن
ا وک (اکی داھری دار) دیفس رھتپ ےس ذحب ایک ںیم ےن اؿ ےک ابرے ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک وت آپ
ےنےھجماؿےکاھکےناکمکحرفامای۔
رافی  :دسمد،دبعاولادحنبزاید،امحد،رضحتدمحمنبوفصاؿایوفصاؿنبدمحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رمدہ(دیفسرھتپ)ےسذحبرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1050

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،یٌ٘وب ،زیس ب ٩اس ،٥٠حرضت ًلاء ب ٩یشار بىي حارثہ

ئ بِ َٔ ٩ی َشا ٕر ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔي َحارٔثَ ٍَ أَُ َّ ٧ط کَا ََ ٪یزِع َی
وب ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ
َ
َح َصا بٔطٔ َٓأ َ َخ َذ َوت ّٔسا ٓ ََو َجأ َ بٔطٔ ِٔی َٟبَّت َٔضا َحًَّي أُصَز ٔ َیٙ
َ ِ٘ ٔ ٟح ٍّ بٔ ٔظ ٌِبٕ ٔٔ ٩ِ ٣ط ٌَ ٔ
اب أ ُ ُح ٕس َٓأ َخ َذ َصا ا ِِ ٤َ ٟو ُت َٓ ٥َِ ٠یَحٔ ِس َط ِیئّا َی ُِ َ ٨
َ َٓأ َ ََ ٣ز ُظ بٔأَکَِ ٔ ٠ضا
َز َُ ٣ضا ث ُ ََّ ٥جا َئ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ َر ُظ ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ہبیتقنبدیعس،وقعیب،زدی نباملس،رضحتاطعءنب اسیرینباحرہثےکاکیصخش ےس رفاتیرکےتںیہہکفہادح اہپڑےک ّدرفں
ںیم ےس اکی ّدرہ ںیم افٹن ارچاای رکات اھت (سپ اکی دؿ اکی افینٹن) رمےن یگل افر اس ےک اپس وکیئ ایسی زیچ ہن یھت سج ےس فہ
افینٹنوکذحبرکاتکسذہلااسےناکیلیکےلرکافینٹنےکےلگںیموھبچدیاہیںکتہکاساکوخؿاہبدای۔رھپاسےنروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہرکفاہعقایبؿایکوتآپےناسوکاس(افینٹنےکوگتش)ےکاھکےناکمکحرفامای
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیب،زدینباملس،رضحتاطعءنباسیرینباحرہث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رمدہ(دیفسرھتپ)ےسذحبرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1051

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤از ب ٩س٤اک ب ٩رحب٣ ،زی بَّٗ ٩طی ،حرضت ًسی ب ٩حات٥

َّط ٓ ٕ
ی ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا
رح ٕب ًَ َِ ٣ُ ٩ز ِّی بِ ٔٔ َ َٗ ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
اب َػ ِی ّسا َوَِ ٟی َص َُ ٌَ ٣ط ٔس ِّٜي ْن أَ َی ِذبَ ُح بٔا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َو ٔط َّ٘ ٍٔ ا َِ ٌَ ٟؼا َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِ٣ز ٔ ِر َّ
اٟس َ ٦ب ٔ َ٤ا ٔطئ َِت
َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َرأَیِ َت إ ٔ ِ ٪أَ َح ُسَ٧ا أَ َػ َ

اس َ ٥اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ١
ُِک ِ
َواذ ُ ِ

ومیس نب اامسلیع ،امحد نب امسک نب رحب ،رمی نب رطقی ،رضحت دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےس درایتف ایکہکارگمہںیمےس یسکوکوکیئ اکشرلماجےئافراسےکاپس(ذحبرکےنےکےیل) رھچیوموجدہن
وہوتایکفہرمدہ(دیفسرھتپ)افرابسنیکیچپھکےساسوکذحبرکاتکسےہ؟آپےنرفامایوتسجزیچےساچےہاسےساہللاکانؾےلرک
اساکوخؿاہبدے۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحدنبامسکنبرحب،رمینبرطقی،رضحتدعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فاجونریسکافیچنہگجےسرگزپےاسےکذحبرکاکینرطہقی
ابب  :رقابیناکایبؿ
فاجونریسکافیچنہگجےسرگزپےاسےکذحبرکاکینرطہقی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1052

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،حرضت ابواٌْٟشاء

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أََّ٧طُ َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َ٣ا َتُٜو َُّ ٪
اٟذکَاةُ إ ٔ ََّل
ْشا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩س ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠أَبٔی ا َِ َ ٌُ ٟ
َّٔ ٩ِ ٣
َ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو َص َذا َلَ
اَّ ٠ٟب ٍٔ أَ ِو ا َِ ٟحَٗ ِٙٔ ٠ا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و كَ ٌَ َِ ٨ت ِٔی َٓد ٔ ٔذ َصا َْلَ ِجزَأَ ًَ َِ ٨

َی ِؼُ٠حُ إ ٔ ََّل ِٔی ا ِ٤ُ ٟت َ َر ِّز َی ٍٔ َوا َِ ٤ُ ٟت َوح ِّٔع

ادمح نب ویسن،امحد نب ہملس ،رضحت اوبارشعلاء ےس رفاتی ےہہک اؿ ےکفادل ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس درایتف
ایکہکایروسؽاہلل!ایکذحبرصػہنیسافرقلحےکچیبیہںیمےسوہاتکسےہ؟(یسکافرہگجےسںیہنوہاتکس؟)آپےنرفامایارگوت
اسیکراؿںیمزینہامرےوتفہریتےےیلاکیفےہ۔اوبداؤدرفامےتںیہہکہیرطہقیاجزئںیہنزجباساجونرےکوجدنلبیےسرگا
وہایاھبگالکنوہ۔
رافی  :ادمحنبویسن،امحدنبہملس،رضحتاوبارشعلاء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذحبوخبایھچرطحرکاناچےئہ
ابب  :رقابیناکایبؿ
ذحبوخبایھچرطحرکاناچےئہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1053

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،حش ٩بً ٩یسي ،اب٣ ٩بارک٤ٌ٣ ،ز٤ً ،ز بً ٩بساہللً ،رک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض اور حرضت
ابوہزیزہ

اٟس ِّی َوا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُٔ ً ٩یسي َِ ٣ول َی ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َص َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩

َش َیل ٍٔ َّ
اٟظ ِی َلا َٔ ٪زا َز
ض َزا َز ابِ َُٔ ً ٩یسي َوأَبٔی صُ َزیِ َز َة َٗاَلَ َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ َ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًِٔ
َّ
وت
ْفی اْلِ َ ِو َزا ُد ث ُ َّ ٥تُت ِ َر ُک َحًَّي َت َُ ٤
ابِ َُٔ ً ٩یسي ِٔی َحسٔیثٔطٔ َوه ٔ َی أًٟي تُ ِذبَحُ َٓ ُی ِ٘ َل ٍُ ا ِٟحٔ ُِ ٠س َوَلَ ُت ِ َ
انہدنبرسی،نسحنبیسیع ،انبابمرک،رمعم،رمعنبدبعاہلل،رکعہم،رضحتانبابعسافررضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناطیشؿےکرشہطی ےسعنمرفامای۔انبٰیسیعےناینپایبؿرکدہدحثیںیمہیااضہفایکےہہک
(رشہطیےسرمادہیےہ)سجاجونروکذحبایک اجراہوہاسیکاھکؽوتاکٹدیاجےئرگمرںیگہناکیٹاجںیئافراسوکایسرطحوھچڑ
دایاجےئاہیںکتہکفہ(زتپرکازوخد)رماجےئ۔
رافی  :انہدنبرسی،نسحنبیسیع،انبابمرک،رمعم،رمعنبدبعاہلل،رکعہم،رضحتانبابعسافررضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹیپےکہچبیکذوکة(ذحب)اکایبؿ
ابب  :رقابیناکایبؿ
ٹیپےکہچبیکذوکة(ذحب)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1054

راوی ٨ٌٗ :يي ،اب٣ ٩بارک٣ ،شسز ،ہظی٣ ،٥حاہس ،ابووزاک ،حرضت ابوسٌیس خسری

َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی َْ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥حإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَب ٔی ا َِ ٟو َّزا ٔک ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس َٗا َ٢
َ
َح ا٨َّ ٟا َٗ ٍَ
َسأ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟحٔ٨ي ٔن َٓ َ٘ا َ ٢کُُ٠و ُظ إ ٔ ِٔ ٪طئِت َُِ ٥و َٗا ََ ٣ُ ٢ش َّس ْز ُٗ ِ٨َ ٠ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ُ َ ٨ِ َ ٧
َوِ َ ٧ذبَحُ ا َِ ٟب ََق َة َو َّ
اٟظا َة َٓ َ٨ح ٔ ُس ِٔی بَ ِلَ ٔ ٨ضا ا َِ ٟحٔ٨ي َن أَٔ٘٠ِ ُ ٧یطٔ أَ َِ٧ ٦أِکُُ ُ٠ط َٗا َ ٢کُُ٠و ُظ إ ٔ ِٔ ٪ط ِئت ُِ ٪َّ ٔ َّٓ ٥ذَکَا َت ُط َذکَاةُ أ ُ ِّ٣طٔ
َ
یبنعق ،انب ابمرک ،دسمد ،میشہ ،اجمدہ ،اوبفداک ،رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےسنینج(ٹیپاکہچب)ےکقلعتمدرایتفایکوتآپےنرفامایارگاچوہوتاھکولدسمدیکرفاتیویںےہہک۔مہےنرعضایکای
روسؽ اہلل! مہ افینٹن وک رحن رکےت ںیہ افر اگےئ رکبی وک ذحب رکےت ںیہ وت (یھبک یھبک) ںیمہ اؿ ےک ٹیپ ںیم ہچب اتلم ےہ۔ مہاس وک
 کنیھدںیایاھکںیل؟آپےنرفامایارگاچوہوتاھکولویکہکناسیکامںاکذحبرکانوخداساکذحبرکانےہ۔
رافی  :یبنعق،انبابمرک،دسمد،میشہ،اجمدہ،اوبفداک،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
ٹیپےکہچبیکذوکة(ذحب)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1055

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌي ٓارض ،اسح ٙب ٩ابزاہیً ،٥تاب ب ٩بْشً ،بیساہلل ب ٩ابی زیازہ ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

اب بِ َُ ٩ب ٔظير ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
ض َح َّسثَىٔي إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩را َص َویِطٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ َّت ُ
أَبٔی زٔیَاز ٕا َِّ َ٘ ٟسا ُح ا ِ٤َ ٟک ُّيی ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ذَکَاةُ ا َِ ٟحٔ٨ي ٔن ذَکَاةُ

أ ُ ِّ٣طٔ

دمحمنبییحیافرس،ااحسؼنباربامیہ،اتعبنبرشب،دیبعاہللنب ایبزایدہ،رضحتاجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای نینج اک ذحب رکان ایکس امں اک ذحب رکان ےہ۔ (ینعی اس یک امں اک ذحب رکان وخد اس ےک ذحب رکےن ےک اقمئ
اقمؾےہذہلااسوکذحبےیکریغباھکایاجاتکسےہ
رافی  :دمحمنبییحیافرس،اقحسنباربامیہ،اتعبنبرشب،دیبعاہللنبایبزایدہ،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسوگتشاکایبؿسجےکابرےںیمہیولعمؾہنوہےکسہکذحبےکفتقاسرپاہللاکانؾایلایگایںیہن؟
ابب  :رقابیناکایبؿ
اسوگتشاکایبؿسجےکابرےںیمہیولعمؾہنوہےکسہکذحبےکفتقاسرپاہللاکانؾایلایگایںیہن؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1056

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤از٨ٌٗ ،يي٣ ،ا ،َٟیوسٕ ب٣ ٩وسي ،س٠مَي ٪ب ٩حیاٌ٣ ،٪ا٣ز ،ہظا ٦ب ٩رعوہ حرضت
ًائظہ

وسي َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُ٩
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ح و َح َّسث َ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟح و َح َّسثَ َ٨ا یُو ُس ُ
ٕ بِ َُ ٣ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ُکا ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٕ َو َ٣اًَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟائٔظَ ٍَ أَُ َّ ٧ض َِٗ ٥اُٟوا یَا
َحی َ
َّاَ ٪و َُ ٣ح ٔ ْ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ َ
اِ ا ٌِِ ٤َ ٟى َي ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩

١
ُکوا أَ َٓ َ٨أِک ُ ُ
َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َِّ َٗ ٪و ّ٣ا َحسٔی ُثو ًَ ِض ٕس بٔا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یٍٔ َیأِتُ َ
َُکوا ِ
اس َ ٥اہللٔ ًََِ ٠ی َضا أَ َِ ٥َِ ٟ ٦ی ِذ ُ ُ
و ٪بِٔ ُ٠ح َ٤ا ََٕ ٪ل ِ َ ٧سرٔی أَذ َ ُ
َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س ُّ٤وا اہللَ َوکُُ٠وا

ومیس نب اامسلیع ،امحد ،یبنعق ،امکل ،ویفس نب ومیس ،امیلسؿ نب ایحؿ ،اعمرم ،اشہؾ نب رعفہ رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک
احصہبےن رعض ایک ایروسؽ اہلل!ھچکولگایھب ےئن ےئن املسمؿوہےئ ںیہ(وجااکحؾ رشتعیےسوپریرطحفافقںیہنںیہ) فہ
امہرے اپس وگتش الےت ںیہ ےکسج ابرے ںیم ںیمہ ںیہن ولعمؾ ہک اوھنں ےن (ذحب ےک فتق) اس رپ اہلل اک انؾ ایل اھت ای ںیہن وت ایک
ایسیوصرتںیممہفہوگتشاھکںیئایہناھکںیئ؟آپےنرفامایمتاسرپاہللاکانؾولافراھکؤ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،یبنعق،امکل،ویفسنبومیس،امیلسؿنبایحؿ،اعمرم،اشہؾنبرعفہرضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عبیرہ(ربجیکرقابین)اکایبؿ
ابب  :رقابیناکایبؿ
عبیرہ(ربجیکرقابین)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1057

راوی ٣ :شسز ،نْص بً ٩لی ،بْش بٔ٣ ٩ـ ،١خاٟس اٟحذاء ،ابوَٗلبہ ،ابو٠٣یح ،حرضت ُ ٧بیظہ

ْش بِ ٔ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ٔ ١ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ُئ ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ ٍَ ًَ ِ ٩أَبٔی
ْص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩بٔ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز ح و َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
ٔ
ا ِٔ ٠٤َ ٟیحٔ َٗا ََٗ ٢ا َُ٧ ٢ب َ ِیظَ ٍُ َ٧ا َزی َر ُج َْ ١ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَّٔ٧ا ُ٨َّ ٛا َن ٌِترُ ًَتٔي َر ّة ِٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٍٔ ِٔی َر َجبٕ ٓ ََ٤ا
َف ًّا ِٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یٍٔ ٓ ََ٤ا َتأ ِ ُ٣زَُ٧ا َٗا َِٔ ٢ی
ْف َُ ََ
اَ ٪وبَ ُّزوا اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١وأَكٌِ ُٔ٤وا َٗا َ ٢إَّٔ٧ا ُ٨َّ ٛا نُ ِ ٔ
َتأ ِ ُ٣زَُ٧ا َٗا َ ٢اذِبَ ُحوا ِهَّلِل ِٔی أَ ِّی َط ِضز ٕک َ َ
کَُ ِّ١سائ ََٔ ٍٕ ٤ف َْ َت ِِ ُذو ُظ َ٣ا ٔط َی َت َ َّ
ْص ا ِس َت ِح ََ ٠ِ ٔ ٟ ١َ ٤ححٔی ٔخ َذبَ ِح َتطُ َٓ َت َؼ َّسٗ َِت ب ٔ َِ ٠حٔ٤طٔ َٗا َ٢
َ َحًي إٔذَا ا ِس َت ِح ََٗ ١َ ٤ا ََ ٢ن ِ ْ
َ َ
َ َخي ِ ْر َٗا ََ ٢خاْ ٔ ٟس ُُِٗ ٠ت ْٔلَبٔی ٗ ٔ ََلبَ ٍَ ََّ ٥ِ ٛ
َخاْ ٔ ٟس أَ ِح َش َب ُط َٗا ًََ ٢ل َی ابِ َّٔ ٩
اٟشائ ََٔٗ ٍُ ٤ا َ٣ٔ ٢ائ َ ٍْ
اٟشبٔی ٔ ٪َّ ٔ َّٓ ١ذََ ٔ ٟ

دسمد،رصننبیلع،رشبنب ،لض،اخدلاذحلاء،اوبالقہب،اوبحیلم،رضحت ُنبتشہےسرفاتیےہہکاکیصخشےنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسوکاخمبطرکےتوہےئاہکہکمہولگزامہناجتیلہںیمربجےکہنیہمںیمعبیرہایکرکےتےھتابآپاسابرے
ںیم ایک مکح رفامےت ںیہ؟ آپ ےن رفامای (اب ربج یک وکیئ صیصخت ںیہن ہکلب) سج ہنیہم ںیم اچوہ اہلل ےک ےیل ذحب رکف۔ اہلل یک
ااطتعرکفافر(رغابءفاسمنیکوک)الھکؤ۔اسصخشےندفرساوساؽایکہکمہزامہناجتیلہںیمرفعایکرکےتےھت۔ابآپاس
ت
ابرے ںیم ایک اراشد رفامےت ںیہ؟ آپ ےن رفامای امتؾ وچاپؤں ںیم اکی رفع وہات ےہ وج مھاارے اجونرفں ےک ےیل اچرہ الد رک الات
ےہاہیںکتہکفہوبھجڈوھےنےکاقلبوہاجےئ۔افررصنیکرفاتیںیمویںےہہکرفسجحےکاقلبافٹننباجےئوتوتاسوک

ذحبرکافراساکوگتشدصہقرک۔اخدلےتہکںیہریماامگؿےہ(ہکاوبالقہبےن)اہکاسمرففںرپ(اساکوگتشدصہقرک)ویکہکنہی
ریتےقحںیمرتہبےہ۔اخدلےناہکںیمےناوبالقہبےسوپاھچہکےنتکوچاپویںںیمرفعوہاتےہ؟اںوہںےناہکوسںیم۔
رافی  :دسمد،رصننبیلع،رشبنب ،لض،اخدلاذحلاء،اوبالقہب،اوبحیلم،رضحتنُبتشہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
عبیرہ(ربجیکرقابین)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1058

راوی  :اح٤س بً ٩بسہ ،سٔیا ،٪سٌیس ،حرضت ابوہزیزہ

َّ
َّ
َ
َ
َ
َ َ
َف ََ
َح َّسث َ٨ا أ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة أ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أبٔی ص َُزیِ َز َة أ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َ َ

َو ََل ًَتٔي َر َة

ادمح نب دبعہ ،ایفسؿ ،دیعس ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای (االسؾ ںیم) ہن عبیرہ
ےہافرہنرفع۔
رافی  :ادمحنبدبعہ،ایفسؿ،دیعس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
عبیرہ(ربجیکرقابین)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1059

راوی  :حش ٩بً ٩لیً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،حرضت سٌیس ب٣ ٩شیب

ا ٪یُ َِ ٨تخُ َُ ٟض ِ٥
ْف َُ أَ َّو ُ ٢اَ ٨َّ ٟتا ٔد ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس َٗا َ ٢ا َِ َ ٟ
ٓ ََی ِذبَ ُحوَ٧طُ
نسح نب یلع ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رضحت دیعس نب بیسم ےن اہک ہک رفع اس ہچب وک ےتہک وج ےلہپ لہپ دیپا وہات (بج فہ ڑبا
وہاجاتوت)اسوکذحبرکےت۔
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رضحتدیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
عبیرہ(ربجیکرقابین)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1060

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤ازً ،بساہلل بً ٩ث٤ا ٪ب ٩خثی ،٥یوسٕ ب٣ ٩اہَ ،حرضت ًائظہ

َ ًَ َِ ٩حٔ َِؼ ٍَ ب ٔ ِ٨تٔ ًَ ِب ٔس
ٕ بِ ٔ٣َ ٩ا َص َ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ا ٪بِ ُٔ ٩خ َث ِی ٕ ٩ِ ًَ ٥یُو ُس َ
اَّ ٟز ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت أَ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠کَُ ِّ١خ ِٔ ٤شي َن َطا ّة َطا ْة َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ِ٥
 ١کَاُ ٧وا یَ ِذبَ ُحوُ َ ٧ط َ ٔ ٟل َوأُیتٔض ٔ ِ ٥ث ُ َّ ٥یَأِکُُ٠وُ َ ٧ط َویُ َِِ ٠ی ٔج ُِ ٠س ُظ ًَل َی َّ
ْش اْلِ ُ َو ٔ٩ِ ٣ٔ ٢
اٟظ َحز ٔ َوا ٌَِ ٟتٔي َرةُ ِٔی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ْف َُ أَ َّو ُ٣َ ٢ا تُ ِ٨تٔخُ ِاْلٔب ٔ ُ
ا َِ َ ٟ

َر َجبٕ
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ ،ویفس نب ام  ،،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن مہ وک رہ اچپس رکبویں ںیم ےس اکی رکبی (ذحب رکےن اک) مکح رفامای۔ (ہی مکح ےلہپ اھت دعب ںیم وسنمخ وہایگ) اوبداؤد ےتہک
ںیہ ہک ضعب رضحات ےن رفع اک بلطم ہی ایبؿ ایک ےہ ہک افٹن اک بس ےس الہپ وج ہچب دیپا وہات رشمنیک اس وک وتبں ےک انؾ رپ
رقابؿ رکےت افر رھپ وخد یہ اھک ےتیل افر ایکس اھکؽ درتخ رپ اکٹل دےتی۔ افر عبیرہ اےس ےتہک سج وک ربج ےک ےلہپ رشعہ ںیم ذحب
رکےت۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،دبعاہللنبامثعؿنبمیثخ،ویفسنبام ،،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہقیقعاکایبؿ
ہقیقعاکایبؿ
ابب  :ہقیقعاکایبؿ
ہقیقعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1061

راوی ٣ :شسز ،سٔیا٤ً ،٪زو ب ٩زی٨ارً ،لاء ،حبیبہ ب٨ت ٣یسہ ،حرضت اُ ٦کز ٌٛبیہ

ُکزٕ ا ِل ٌَِ ٜب ٔ َّی ٍٔ َٗاَِ ٟت
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩حب ٔ َ
س َة ًَ ِ ٩أ ُ ِِّ ُ ٦
یب ٍَ ب ٔ ِ٨تٔ َِ ٣ی َ َ
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٩ِ ًَ ٢ا ََِ ُِ ٟلَ ٔ ٦طا َتا ََٔ٣ُ ٪آ ٔ َئ َتا َٔ ٪و ًَ ِ ٩ا َِ ٟحارٔ َیٍٔ َطا ْة َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َسٌِ ٔ٤ت

أَ ِح ََ ٤س َٗا َََ٣ُ ٢آ ٔ َئ َتا ٔ ٪أَ ِی ُِ ٣ش َتؤیَ َتا ٔ ٪أَ ِو َُ٘ ٣ارٔبَ َتا ٔ٪

دسمد،ایفسؿ ،رمعفنب دانیر ،اطعء ،ہبیبحتنبرسیمہ ،رضحتاؾرکز کعتبہ ےسرفاتی ےہہک ںیم ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسوکرفامےتوہےئانسےہہکڑلےکیکرطػےسدف رکبایںںیہرباربیکافرڑلیکیک رطػےساکی رکبیےہ۔اوبداؤدرفامےت
ںیہہکںیمےناامؾادمحانبلبنحےسانسہکاکمفاؿاکبلطمےہرباربایرقبیرقبی۔(ینعیدفونںرکبایںمہرمعوہں)
رافی  :دسمد،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،اطعء،ہبیبحتنبرسیمہ،رضحتاؾرکزکعتبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہقیقعاکایبؿ
ہقیقعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1062

راوی ٣ :شسز ،سٔیاً ،٪بیساہلل ب ٩ابی یزیس ،حرضت اُ ٦کز

ُکزٕ َٗاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّي
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ًُُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی یَز ٔ َ
یس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩س َٔبا َٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أ ُ ِِّ ُ ٦
َّ
َّ
رقوا َّ
اٟلي ِ َر ًَل َی َ٨َ ٜٔ ٣ات َٔضا َٗاَِ ٟت َو َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َی ُ٘و ُ ٩ِ ًَ ٢ا ََِ ُِ ٟلَ ٔ ٦طا َتا َٔ ٪و ًَ ِ ٩ا َِ ٟحارٔ َی ٍٔ َطا ْة َلَ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢أَ ٔ ُّ
ُکاّ٧ا ُ َّ٩ٛأَ ِ ٦إَٔ٧اثّا
رض ُ ٥ِ ٛأَذُ ِ َ
َی ُ ُّ
دسمد،ایفسؿ،دیبعاہللنبایب سیدی،رضحتاؾرکزےسرفاتیےہہکںیم ےنیبن یلص اہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےت وہےئانسہک
رپدنفں وک اؿ ےک وھگولسنں ےس اڑا رک فیلکت ہن دف۔ زین ںیم ےن آاکپ ہی رفامؿ یھب انس ےہ ہک ڑلےک یک رطػ ےس (ہقیقع ںیم) دف
رکبایںںیہافرڑلیکیکرطػےساکیرکبیافراسےسوکیئرفؼںیہنزپاتہکفہرنوہںایامدہ۔
رافی  :دسمد،ایفسؿ،دیبعاہللنبایبسیدی،رضحتاؾرکز
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہقیقعاکایبؿ
ہقیقعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1063

راوی ٣ :شسز ،ح٤از ب ٩زیسً ،بیساہلل ب ٩ابی یزیس ،سباَ ب ٩ثابت ،حرضت اُ ٦کز

ُکزٕ َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َیز ٔ َ
یس ًَ ِ ٩س َٔبا َٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أ ُ ِِّ ُ ٦
ٔیث َو َحس ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ََِ ُِ ٟلَ ٔ ٦طا َتا ِٔ ٣ٔ ٪ث ََل َٔ ٪و ًَ ِ ٩ا َِ ٟحارٔ َیٍٔ َطا ْة َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َص َذا ص َُو ا َِ ٟحس ُ
ا٪
ٔیث ُسٔ َِی َ

َوص ِْ٥
دسمد ،امحد نب زدی،دیبع اہلل نب ایب سیدی ،ابسع نب اثتب ،رضحت اؾ رکز ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن
رفامای ڑلےک یک رطػ ےس دفرکبایں ںیہ ربارب یک افر ڑلیک یک رطػ ےس اکی رکبی ےہ۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ یہی دحثی حیحص ےہ افر
ایفسؿیکدحثیفمہےہ
رافی  :دسمد،امحدنبزدی،دیبعاہللنبایبسیدی،ابسعنباثتب،رضحتاؾرکز
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہقیقعاکایبؿ
ہقیقعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1064

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،ہ٤اٗ ،٦تازہ ،حش ،٩حرضت س٤زہ

َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا٤َ ٨َّ ٟز ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ ٦ح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩س َُ ٤ز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اَ َٗ ٪تا َز ُة إٔذَا ُسئ ٔ ََّ ٩ِ ًَ ١
َٗا َ ٢ک ُ ََُُّ ُ ١لَ ٕ ٦رصٔی َ ٍْ ٨بٔ ٌَ٘ٔی َ٘تٔطٔ تُ ِذبَحُ ًَ ُِ ٨ط یَ ِو ََّ ٦
ٕ
اٟشاب ٔ ٍٔ َویُ ِحَ َُٙ ٠رأِ ُس ُط َویُ َسمَّی ََٓ َ َ
اٟسِ َٛ ٔ ٦ی َ
وؿ ٍُ ًَل َی َیا ُٓو ٔر اٟؼَّ ٔي ِّي َحًَّي َی ٔشی َ١
اس َت ِ٘ َبَِ ٠ت بٔطٔ أَ ِو َزا َج َضا ث ُ َّ ٥تُ َ
ی ُِؼ َ ٍُ ٨بٔطٔ َٗا َ ٢إٔذَا َذبَ ِح َت ا ٌَِٔ٘ ٟی َ٘ ٍَ أَ َخ ِذ َت َٔ ٨ِ ٣ضا ُػو َٓ ٍّ َو ِ
ٕ
ًَل َی َرأِ ٔسطٔ ِٔ ٣ث َ ١ا َِ ٟد ِی ٔم ث ُ َُّ ٥ی ِِ َش ُ
َ ١رأِ ُسطُ َب ٌِ ُس َویُ ِحَٗ َُٙ ٠ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو َص َذا َوص َِْ ٩ِ ٣ٔ ٥ص َّ٤اَ ٕ ٦ویُ َسمَّی َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز ُخوَ ٔ ٟ
َص َّْ ٤أِ ٦ی َص َذا ا ََِ َ َٟلَ ٔ ٦وص َُو َوص َِْ ٩ِ ٣ٔ ٥ص َّ٤اَ ٕ ٦وإٔ٤َ َّ ٧ا َٗاُٟوا ی َُش َِّم َٓ َ٘ا ََ ٢ص َّْ ٤ا ٦یُ َسمَّی َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َوَِ ٟی َص یُ ِؤ َخ ُذ ب ٔ َض َذا

صفحنبرمع،امہؾ،اتقدہ،نسح،رضحترمسہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرہاکیڑلاکاےنپ ہقیقع
ےکدبہلںیمرگفیراھکوہاےہاسوتںیدؿاسیکرطػےسرقابینیکاجےئ۔اساکرسومڈنااجےئافراسےکرسرپرقابیناکوخؿ
اگلایاجےئ۔رضحتاتقدہےس بجوکیئوپاتھچہکرس رپوخؿےسیکاگلایاجےئوتفہ ےتہکہک بجہقیقعاکاجونرذحبوہوت اسےکابولں اک
اکی اھچگ ےل رک روگں رپ رھک دای اجےئ رھپ ف ہ اھچگ ہچب یک دنچ ای رپ راھک اجےئ اہیں کت ہک داھہگ یک امدنن اس ےک رس ےس وخؿ ل ےن
ےگل۔ اس ےک دعب اس اک رس دوھ رک اس ےک ابؽ ومڈن دےیئ اجںیئ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک رس رپ وخؿ اگلان امھؾ اک فمہ ےہ رفاتی رکےن

یش
م
ّ
فاولںےن یاہکاھتافرامھؾےندییمرکدای۔اوبداؤدےتہکںیہہکاسرپیسکاکلمعںیہنےہ۔
رافی  :صفحنبرمع،امہؾ،اتقدہ،نسح،رضحترمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہقیقعاکایبؿ
ہقیقعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1065

راوی  :اب٣ ٩ثىي ،ابً ٩سی ،سٌیسٗ ،تازہ ،حش ،٩حرضت س٤زہ ب ٩ج٨سب

َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩س َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج ُِ ٨س ٕب أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ک ُ ََُُّ ُ ١لَ ٕ ٦رصٔی َ ٍْ ٨بٔ ٌَ٘ٔی َ٘تٔطٔ تُ ِذبَحُ ًَ ُِ ٨ط َی ِو ََ ٦سابٔ ٌٔطٔ َویُ ِحَ َُٙ ٠وی َُش َِّم َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َوی َُش َِّم أَ َػ ُّح ََ ٛذا
َٗا ََ ٢س ََّل ُ ٦بِ ُ ٩أَبٔی ُٔ ٣ل ٕ
اض ابِ َُ ٩زُِ َٔ َٕ ١وأَ ِط ٌَ ُث ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا ََ ٢وی َُش َِّم َو َر َوا ُظ أَ ِط ٌَ ُث ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ٩ِ ًَ ٩
یٍ ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َوإ ٔ َی ُ
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وی َُش َِّم

انبینثم،انبدعی،دیعس،اتقدہ،نسح،رضحترمسہنبدنجبےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرہڑلاک
اےنپہقیقع ےکدبہلںیم رگ فیراھکوہاےہ(ذہلا)اسیک رطػےساسوتںیدؿرقابینیکاجےئ اس اکرسومڈنا اجےئ افراس اکانؾ
یش
راھک اجےئ۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک (ظفل دییم ےس) مّی حیحص ےہ ایس رطح السؾ نب ایب عیطم ےن وباہطس اتقدہ اایس نب ذعفل افر
اثعشرضحتنسحےسرفاتیایکےہ۔
رافی  :انبینثم،انبدعی،دیعس،اتقدہ،نسح،رضحترمسہنبدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہقیقعاکایبؿ
ہقیقعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1066

راوی  :حش ٩بً ٩لیً ،بساٟززا ،ٚہظا ٦ب ٩حشا ،٪حٔؼہ ب٨ت سيری ،٩حرضت س٤٠ا ٪بً ٩ا٣ز ؿيي

ا٪
اَ ٩ِ ًَ ٪حٔ َِؼ ٍَ ب ٔ ِ٨تٔ سٔير ٔ َ
ی ٩ِ ًَ ٩اَّ ٟزبَ ٔ
اب ًَ َِ ٩سَ ٤َِ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا ص ٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩ح َّش َ
بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َّ
اٟـ ِّي ِّي َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٍَ ٣َ ٥َ ٠ا ََِ ُِ ٟلًَٔ٘ ٔ ٦ی َ٘ ُت ُط َٓأَصِزٔی ُ٘وا ًَ ِ٨طُ َز ّ٣ا َوأَ ُٔ ٣یلوا ًَ ُِ ٨ط اْلِ َذَی

نسح نب یلع ،دبعارلزاؼ ،اشہؾ نب اسؿ ،ہصفح تنب ریسنی ،رضحت املسؿ نب اعرم یبض ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایڑلےکےکےیلہقیقعےہذہلااسیکرطػےسرقابینرکفافراسیکفیلکتدفررکف۔
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،اشہؾنباسؿ،ہصفحتنبریسنی،رضحتاملسؿنباعرمیبض
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہقیقعاکایبؿ
ہقیقعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1067

راوی  :ابو زاؤز یحٌي ب ٩خً ،ٕ٠بساَلًلی ،ہظا ،٦حرضت حش٩

اَ ٪ی ُ٘و ُ ٢إ ٔ َ٣اكَ ٍُ اْلِ َذَی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُوز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩خَ َٕٕ ٠ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َح َّسث َ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦ا َِ ٟح َش ٔ ٩أَُ َّ ٧ط ک َ َ

ض
َح ُِٙ ٠اَّ ٟزأ ِ ٔ

اوبداؤدییحینبفلخ،دبعاالیلع،اشہؾ،رضحتنسحےسرفاتیےہہکفیلکتدفرکےنےسرماداساکرسومڈنانےہ۔
رافی  :اوبداؤدییحینبفلخ،دبعاالیلع،اشہؾ،رضحتنسح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہقیقعاکایبؿ
ہقیقعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1068

راوی  :ابو ٤ٌ٣زً ،بساہلل ب٤ً ٩زوً ،بساٟوارث ،ایوبً ،رک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض

ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ َّٙ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟح َش َٔ ٩وا ُِ ٟح َشي ِ ٔن َِ ٛب ّظا َِ ٛب ّظا

اوب رمعم  ،دبعاہلل نب رمعف ،دبعاولارث ،اویب ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن
رضحتنسحافرنیسحیکرطػےساکیاکیدہبنذحبایکاھت۔
رافی  :اوبرمعم،دبعاہللنبرمعف،دبعاولارث،اویب،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہقیقعاکایبؿ

ہقیقعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1069

راوی ٨ٌٗ :يي ،زاؤز بٗ ٩یص ،حرضت ً٤زو ب ٩طٌیب بش٨س واٟس بواسلہ زازا

َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي َح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
ُسََ ِ ٠مَي َ ٪اْلِ ََ ِ ٧بار ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟی ٌِىٔي ابِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩زا ُو َز ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أ ُ َرا ُظ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َٗا َُ ٢سئ ٔ َ١
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ٌَِٔ٘ ٟی ٍَ٘ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢لَ یُ ٔح ُّب اہللُ ا َِ ُ٘ ٌُ ٟ
ُک َظ ا َٔل ِس ََ ٥و َٗا َُ ٩ِ ٣َ ٢وَ ٔ ٟس َُ ٟط َوَْ ٟس َٓأ َ َح َّب
وَٛ ٚأَُ َّ ٧ط َ ٔ

ْف َُ َح ٌَّ ٙوأَ ِ٪
َ ًَ ُِ ٨ط َٓ َِ ٠ی ُِ ٨ش ِ
أَ َِ ٪ی ُِ ٨ش َ
ْف َٔ َٗا ََ ٢وا َِ َ ٟ
َ ًَ ِ ٩ا ََِ ُِ ٟلَ ٔ ٦طا َتا ََٔ٣ُ ٪آٔئَ َتا َٔ ٪و ًَ ِ ٩ا َِ ٟحارٔیَ ٍٔ َطا ْة َو ُسئ ٔ َ ٩ِ ًَ ١ا َِ َ ٟ
رکا ُط ِِزُبًّا ابِ ََ ٣َ ٩داقٕ أَ ِو ابِ ََٟ ٩بُو َٕٓ ٪ت ٌُِ ٔل َی ُط أَ ِر َ ٍّ ٠َ ٣أَ ِو َت ِحَِ ٠ًَ ١َ ٔ٤یطٔ ِٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َخي ِ ْر ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٪
َتتِرُ ُٛو ُظ َحًَّي یََ ُٜ
و ٪بَ ِ ّ
َ
َ َوتُوُ ٔ ٟط َ٧ا َٗ َت َ
َت ِذبَ َح ُط ٓ ََی ِ٠زَ َِ َٟ ٚح ُُ ٤ط ب ٔ َوبَزٔظ ٔ َو َتَِٜٔأ َإَٔ٧ائ َ َ

یبنعق،داؤد نبسیق،رضحترمعفنببیعشدنسبفادلوباہطسدادارفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےس ہقیقع
ےک قلعتم درایتف ایک ایگ وت آپ ےن رفامای اہلل اعتیل وقعؼ (فادلنییک انرفامین) وک دنسپ ںیہن رفامات۔ ایس ےیلآپ ےن اس انؾ وک دنسپ
ںیہنرفامایسجےکاٹیبوہوتفہاسیکرطػےسرقابینرکے۔سپڑلےکیکرطػےسدفرباربیکرکبایںذحبیکاجںیئافرڑلیکیک
رطػےس اکیرکبی۔رھپآپےسرفعےکابرےںیموپاھچایگوتآپےنرفامایرفعقحےہینعیاثتبےہ(ہیمکحادتباءںیماھت
دعبںیموسنمخوہایگاسیجہکےلہپسگراکچےہ)ارگمتاسوکوھچڑدفاہیںکتہکفہاکیاسؽاکایدفاسؽاکوجاؿافٹنوہاجےئسپ
متاسوکیسکویبہوعرت وکدےدفایراہدخاںیموساریےکےیلدےدف۔ہیاسےسرتہبےہہکاسوکاساحؽںیمذحبایکاجےئہک
ااکسوگتشاسےکابولںےساٹمچوہاوہافراےنپربنتوکاٹلدفافراسیکامںوکدویاہنانبدف۔
رافی  :یبنعق،داؤدنبسیق،رضحترمعفنببیعشدنسبفادلوباہطسدادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہقیقعاکایبؿ
ہقیقعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1070

راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤س ب ٩ثابتً ،لی ب ٩حشين ،حرضت ًبساہلل ب ٩بزیسہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َح َّسث َ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن َح َّسثَىٔي أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ب ُ َزیِ َس َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی ب ُ َزیِ َس َة

َی ُ٘و ُ٨َّ ُٛ ٢ا ِٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یٍٔ إٔذَا ُوَ ٔ ٟس ْٔلَ َحسَٔ٧ا ُ ََُل َْ ٦ذبَحَ َطا ّة َوََ ٟل َذ َرأ ِ َس ُط ب ٔ َس َٔ ٣ضا َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ اہللُ ب ٔ ِاْل ٔ ِس ََل٨َّ ُٛ ٔ ٦ا ِ َ ٧ذبَحُ َطا ّة

ْفا ٕ٪
َوِ َ ٧حَ ُٙ ٔ ٠رأ ِ َس ُط َوِّ ٠َ ُ ٧ل ُد ُط بٔزَ ًِ َ َ

ادمحنبدمحمنباثتب،یلعنب نیسح،رضحتدبعاہلل نب ربدیہےکفادلربدیہےسرفاتی ےہہکزامہناجتیلہںیمبج مہںیمےس
یسک ےک اہیں ڑلاک دیپا وہات وت فہ اکی رکبی ذحب رکات افر ہچب ےک رس رپ رکبی اکوخؿ اگلات۔ رھپ بج اہلل ےن ںیمہ االسؾ ےس رشمػ
رفامایوتمہرکبیذحبرکےتافرہچباکرسومڈنےتافراسےکرسرپزرفعاؿےتلم۔
رافی  :ادمحنبدمحمنباثتب،یلعنبنیسح،رضحتدبعاہللنبربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
کاپانل
اکشرفریغہےکےیل ُ ّ ا
ابب  :اکشراکایبؿ
کاپانل
اکشرفریغہےکےیل ُ ّ ا

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1071

راوی  :حش ٩بً ٩لیً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َس ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٩ِ ٣َ ٢ات َد َذ ک َ ِّ ٠با إ ٔ ََّل کََِ ٠ب َ٣ا ٔط َی ٍٕ أَ ِو َػ ِی ٕس أَ ِو َز ِر َٕ اَ ِ ٧ت َ٘ َؽ ٔ ٩ِ ٣أَ ِجزٔظ ٔک ُ َّ ١یَ ِؤ ٕٗ ٦ي َر ْان
نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اوبہملس،رضحت اوبرہریہےسرفاتیےہہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوج
صخش اتک اپےل اگ وت رہ رفز اس ےک ارج ںیم ےس اکی ریقاط ےک ربارب مک وہات رےہ اگ وساےئ اس صخش ےک وج اتک اپےل وچاپویں یک
افحتظیکاخرطایاکشریکرغضےسایتیھکفابغیکافحتظےکےیل۔
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ

کاپانل
اکشرفریغہےکےیل ُ ّ ا

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1072

راوی ٣ :شسز ،یزیس ،یو٧ص ،حش ،٩حرضت ًبساہلل ب١ِٔ٣ ٩

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔٗ ١ٕ َّٔ َِ ٣ُ ٩ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ی٥
َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠وَلَ أَ َّ ٪ا ََِ ٔ َٟل َب أ ُ َّ ٩ِ ٣ٔ ٍْ ٣اْلِ ُ ََْ ٥ٔ ٣لَ َِ ٣ز ُت بٔ َ٘ ِتَ ٔ ٠ضا َٓا ِٗ ُتُ٠وا َٔ ٨ِ ٣ضا اْلِ َ ِس َو َز ا َِ ٟبض ٔ َ

دسمد ،سیدی ،ویسن ،نسح ،رضحت دبعاہلل نبلفغم ےس رفاتی ےہہک روسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای ارگ ےتک یھب امج
وتعں ںیم ےس اکی امجتع ہن وہےت (ینعی اہلل یک ولخمؼ ںیم ےس اکی ولخمؼ ہن وہےت) وت ںیم اؿ بس وک الہک رکےن اک مکح دے
د ات۔سپابرصػاکےلںوتںوکالہکرکدف(افرابیقوکوھچڑدف)
رافی  :دسمد،سیدی،ویسن،نسح،رضحتدبعاہللنبلفغم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
کاپانل
اکشرفریغہےکےیل ُ ّ ا

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1073

راوی  :یحٌي ب ٩خ ،ٕ٠ابوًاػ ،٥جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ ٢أَ ََ ٣ز ٔ َ ٧ي ُّي اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي بِ َُ ٩خَ َٕٕ ٠ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َ٘ ِت ٔ ١ا ََِ ٔ َٟل ٔب َحًَّي إ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت ا ِ٤َ ٟزِأَةُ َت ِ٘ َس ُ ٩ِ ٣ٔ ٦ا َِ ٟباز ٔ َیٍٔ َی ٌِىٔي بٔا ِِٔ ٠ََٟب َٓ َُ ِ٘ ٨تُ ُ٠ط ث ُ ََّ َ ٧ ٥ضاَ٧ا ًَ ِِ َٗ ٩تَ ٔ ٠ضا َو َٗا ََِ ٠ًَ ٢ی٥ِ ُٜ
بٔاْلِ َ ِس َوز ٔ
ییحینبفلخ،اوباعمص،رججی،اوبزج  ،،رضحتاجربےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنںوتںوکامرڈاےنلاکمکح
رفامایاہیںکتہکارگوکیئ وعرتلگنجےسںوتںوکےلرکآیتوتمہاسوکامرڈاےتلنکیل دعبںیمآپےناؿوکامرڈاےنلےسعنم
رفامدایافررفامایرصػاخصلایسہےتکوکامرڈاول۔
رافی  :ییحینبفلخ،اوباعمص،رججی،اوبزج ،،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دساھےئوہےئےتکافرریتےساکشررکےناکایبؿ

ابب  :اکشراکایبؿ
دساھےئوہےئےتکافرریتےساکشررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1074

راوی ٣ :ح٤س بً ٩یسي ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ابزاہی ،٥ہ٤ا ،٦حرضت ًسی ب ٩حات٥

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥صَ َّ٤اًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ

اس َ ٥اہللٔ
 ١ا ََِ ٔ َٟل َب ا َِٓ ٍَ ٤َ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟت ُِٔ ٤ش ُ
َ ًَل َ َّی أََٓآک ُ ُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُٗ ٥َ ٠ت إنٔيی أ ُ ِر ٔس ُ
َُک َت ِ
َٗ ١ا َ ٢إٔذَا أَ ِر َسَِ ٠ت ا ََِ ٔ َٟل َب ا َِ ٍَ ٤َ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟوذ َ ِ

اق
ْش َِ ٛضا کَِْ ٠ب َِ ٟی َص َٔ ٨ِ ٣ضا ُُِٗ ٠ت أَ ِرمٔی بٔا َِ ٌِ ٔ٤ٟز ٔ
ََٓ ُ ِ٤َّ ٣ٔ ١ا أَ َِ ٣شَِ ٠ًَ ٩َ ِٜی َ
َ ُُِٗ ٠ت َوإ ٔ َِ َٗ ٪تَٗ ٩َِ ٠ا ََ ٢وإ ٔ َِ َٗ ٪ت٣َ ٩َِ ٠ا َ ٥َِ ٟی ِ َ
ُ
َ
اب بٔ ٌَ ِز ٔؿطٔ ٓ َََل َتأِک ُ ِ١
َٗ ١ا َ ٢إٔذَا َر َِ ٣ی َت بٔا َِ ٌِ ٔ٤ٟز ٔ
یب أََٓآک ُ ُ
َٓأ ٔػ ُ
َُخ ََ ١ِ ُ ََٓ ٚوإ ٔ ِ ٪أَ َػ َ
َُک َت ا ِس َ ٥اہللٔ َٓأ َػ َ
اب ٓ َ َ
اق َوذ َ ِ
دمحم نب یسیع ،رجری ،وصنمر ،اربامیہ ،امہؾ ،رضحت دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
درایتفایکہکںیمدساھےئ وہےئںوتںوکاکشریکرغض ےسوھچڑاتوہںوت فہاکشروک ریمےےیلڑکپرےتھکںیہ(ینعیاس ںیموخد
ںیہن اھکےت) وت ایک ںیم اےسی اکشر وک اھکولں؟ آپ ےن رفامای ارگ وت ےن اکشر رپ دساھےئ وہےئ ےتک وک اہلل اک انؾ ےل رک وھچڑا ےہ وت وت
اس اکشر وک اھک ےل سج وک فہ ریتے ےیل ڑکپ رںیھک۔ ںیم ےن رعض ایک ارگہچ فہ اکشر وک امر ڈاںیل بت یھب؟ آپ ےن رفامای اہں بت
یھبرشبہکیطاس ےکاکشر ںیم وکیئدفرسا اتکرشکیہنوہ (ینعیوکیئااسی اتکرشکی ہنوہ وجدساھایوہاہن وہایاوکسوھچڑےتفتقمسب
اہللہنزپیھیئگوہ)دعی ےتہک ںیہہک رھپںیم ےندرایتف ایکہک ںیماکشررپرعماض(اکیفزؿدارےش سج ںیمداھر ںیہنوہیت)
اتکنیھپوہںوجاسوکاجیتگلےہوتایک ںیماسوکیھباھکاتکسوہں؟آپےنرفامایارگوتےنرعماضوکاہللاکانؾےلرکا اکنیافرفہاکشر
وکگلرکاسےکمسجوکاھپڑدےوتاھکےلافرفہاسرطحاگلسجےسفہاٹھپںیہن(ہکلبوچٹےسرمایگ)وتتماھک۔
رافی  :دمحمنبیسیع،رجری،وصنمر،اربامیہ،امہؾ،رضحتدعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
دساھےئوہےئےتکافرریتےساکشررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1075

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،ابٓ ٩ـی ،١بیاً ،٪ا٣ز ،حرضت ًسی ب ٩حات٥

اٟس ِّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١بَ َیا ًَٕ ٩ِ ًَ ٪ا ٔ٣ز ٕ ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َص َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩

اس َ ٥اہللٔ ًََِ ٠ی َضا ََٓ ُ ِ٤َّ ٣ٔ ١ا أَ َِ ٣ش ِ٩َ ٜ
َو َس َُِّ ٠ُٗ ٥َ ٠ت إَّٔ٧ا َن ٔؼی ُس ب ٔ َض ٔذظ ٔا ََِ ٔ َٟل ٔب َٓ َ٘ا َ ٢لٔی إٔذَا أَ ِر َسَِ ٠ت ٔ َلَکبَ َ
َُک َت ِ
َ ا َِ ٍَ ٤َ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟوذ َ ِ
و ٪إ ٔ٤َ َّ ٧ا أَ َِ ٣ش َٜطُ ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ
َ َوإ ٔ َِ َٗ ٪ت َ ١إ ٔ ََّل أَ َِ ٪یأِک ُ َ ١ا ُِِ ٠ََٟب َّٓ ٔ ِ ٪أَک َ َ ١ا ُِِ ٠ََٟب ٓ َََل َتأِک ُ َِّٔٓ ١نيی أَ َخ ُ
ًََِ ٠ی َ
اٖ أَ َِ ٪یَ ُٜ
انہد نب رسی ،انب لیضف ،ایبؿ ،اعرم ،رضحت دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
رعضایکہکمہاؿ(دساھےئوہےئ)ںوتںےکذرہعیاکشررکےتںیہ۔آپےنرفامایبجوتاکشررپدساھےئوہےئںوتںوکاہللاک
انؾےلرک وھچڑےوتوتاوکساھکوجاسےنریتےےیلڑکپراھکوہارگہچفہاتکاساجونروکاجؿےسیہویکںہنامرڈاےلرگمرشطہی
ےہہکفہاسںیمےسہناھکےئافرارگاتکاسںیمےساھکےلوتوترھپاساکشروکتماھکویکہکناسوصرتںیماامتحؽےہہکاکشر
اسےناےنپےیلڑکپاوہ۔
رافی  :انہدنبرسی،انبلیضف،ایبؿ،اعرم،رضحتدعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
دساھےئوہےئےتکافرریتےساکشررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1076

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤ازً ،اػ ،٥طٌيي ،حرضت ًسی ب ٩حات٥

اػ ٕ ٥اْلِ َ ِح َو َّٔ ٩ِ ًَ ٢
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات ٕٔ ٥أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِٔ ًَ ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

َ ََٓ ُ ِ١
اس َ ٥اہللٔ ٓ ََو َج ِس َت ُط ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ َِ ٟس َوَ ٥َِ ٟتحٔ ِس ُظ ِٔی َ٣ا ٕ
ئ َو ََل ٓ ٔیطٔ أَثَ ْز َُيِرُ َس ِضَ ٔ٤
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َر َِ ٣ی َت بٔ َش ِضَ ٔ٤
َُک َت ِ
َ َوذ َ ِ
َ کَِْ ٠ب َُٔ ٩ِ ٣ي ِر ٔ َصا ٓ َََل َتأِک ُ َِ ١لَ َت ِسرٔی ُ ٠َّ ٌََ ٟط َٗ َت َ٠طُ َّأ ٟذی َِ ٟی َص َٔ ٨ِ ٣ضا
َوإٔذَا ا ِخ َتََ ٠م بَٔ ٔ ََلب ٔ َ

ومیسنباامسلیع،امحد،اعمص،یبعش،رضحتدعینباحمتےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگوتےن
اہللاکانؾےلرکاکشررپریتا اکنیافراسوکاےلگدؿاپای(ینعیاکشرریتاھکرکاھبگالکنافراےلگدؿالم)نکیلاپینںیمںیہناپایافراسرپ
ریتےریتےکوسایسکافرزیچاکاشنؿںیہناپایایگوتاسوکاھکافرارگریتےےتکےکوسااسےکاکشرںیموکیئدفرسااتکیھباشلموہ
ایگوترھپتماھکویکہکنوتںیہناجاتن(اسوکسکےنامرا؟)نکممےہاسوکاسےتکےنامراوہوجدساھایوہاںیہناھت۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اعمص،یبعش،رضحتدعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ

دساھےئوہےئےتکافرریتےساکشررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1077

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌي بٓ ٩ارض ،اح٤س ب ٩ح٨ب ،١یحٌي ب ٩زُکیا ،اب ٩ابی زائسہ ،حرضت ًسی ب ٩حات٥

اػ ْ ٥اْلِ َ ِح َو ُ٢
ُکیَّا بِ ٔ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
ض َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩ز َ ٔ
ًَ َِّ ٩
ات ٓ َََل َتأِک ُ ِ١
َ ِٔی َ٣ا ٕ
ئ َٓ َِز ٔ ََ ٤ََ ٓ ٚ
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات ٕٔ ٥أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َو َٗ ٌَ ِت َر َّٔ ٣ی ُت َ
دمحم نب ییحی نب افرس ،ادمح نب لبنح ،ییحی نب زرکای ،انب ایب زادئہ ،رضحت دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایارگریتاریتاھکایوہااکشراپینںیمرگرکڈفباجےئافررماجےئوترھپاسوکتماھک۔
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،ادمحنبلبنح،ییحینبزرکای،انبایبزادئہ،رضحتدعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
دساھےئوہےئےتکافرریتےساکشررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1078

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب٤٧ ٩ير٣ ،حاہس ،طٌيي ،حرضت ًسی ب ٩حات٥

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤ُ ٧ ٩يِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣حاْ ٔ ٟس ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات ٕٔ ٥أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ
َ
َ

َ ُُِٗ ٠ت َوإ ٔ َِ َٗ ٪ت ََٗ ١ا َ٢
َ ًََِ ٠ی َ
اس َ ٥اہللٔ ََٓ ُ ِ٤َّ ٣ٔ ١ا أَ َِ ٣ش َ
َُک َت ِ
ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا ًَ ََّ ٤ِ ٠ت ٔ ٩ِ ٣ک َ ِ٠بٕ أَ ِو بَازٕ ث ُ َّ ٥أَ ِر َس َِ ٠ت ُط َوذ َ ِ
ُک َظ َوإ ٔ ِ٪
َ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز ا َِ ٟبا ُز إٔذَا أَک َ ََََ ٓ ١ل بَأ ِ َض بٔطٔ َوا ُِِ ٠ََٟب إٔذَا أَک َ َٔ ُ ١
إٔذَا َٗ َت َُ ٠ط َوَ ٥َِ ٟیأِک ُ ُِ ٨ِ ٣ٔ ١ط َط ِیئّا َّٓٔ٤َ َّ ٧ا أَ َِ ٣ش َُ ٜط ًََِ ٠ی َ
َش َب َّ
اٟس ََََ ٓ ٦ل بَأ ِ َض بٔطٔ
َٔ

امثعؿنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اجمدہ،یبعش،رضحتدعینباحمتےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
سجےتکایابزوک وتےناکشریکمیلعدیافررھپاسوکاہللاکانؾےلرکاکشررپوھچڑاوتوتاساکشروکاھکسجوکاسےنریتےےیلڑکپ
راھکوہ۔دعیےتہکںیہںیمےنرعضایکایروسؽاہلل!وخاہاس(ےتکایابز)ےناسوکاجؿےسیہامرڈاالوہ؟آپےنرفامایارگاس
(ےتکایابز)ےنا سوکاجؿےسامرڈاالرگموخداسںیمےسھچکاھکایںیہنوتوگایاسےناسوکریتےیہےیلڑکپااھت۔(ذہلافہالحؽ
ےہ)
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اجمدہ،یبعش،رضحتدعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
دساھےئوہےئےتکافرریتےساکشررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1079

راوی ٣ :ح٤س بً ٩یسي ،ہظی ،٥زاؤز ب٤ً ٩زو ،بس بً ٩بیساہلل ،ابوازریص ،حرضت ابوثٌ٠بہ خظىي

ٔیص ا َِ ٟد ِوَلَ ن ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی َْ ٥ح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ
س بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِزر َ
َُک َت ا ِس َ ٥اہللٔ ََٓ ُ ِ١
َث ٌََِ ٠ب ٍَ ا ُِ ٟدظَ ىٔ ِّي َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی َػ ِی ٔس ا ِِٔ ٠ََٟب إٔذَا أَ ِر َسَِ ٠ت کََِ ٠ب َ
َ َوذ َ ِ
َ َی َسا َک
َوإ ٔ ِ ٪أَک َ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ط َوک ُ ِ٣َ ١ا َر َّز ِت ًََِ ٠ی َ

دمحم نبیسیع ،میشہ،داؤد نب رمعف ،رسب نب دیبع اہلل ،اوبادرسی ،رضحت اوبہبلعث ینشخ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناکشریےتکےکذرہعیاکشرےکقلعتمرفامایہکارگوتےناےنپےتکوک(اکشررپ) اہللاکانؾےلرکوھچڑاوتاساکایکوہااکشراھک
ارگہچاےنسیھباسںیمےساھکایلوہ۔ایسرطحاساکشروکاھکوجوتریتےسامرے۔
رافی  :دمحمنبیسیع،میشہ،داؤدنبرمعف،رسبنبدیبعاہلل،اوبادرسی،رضحتاوبہبلعثینشخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
دساھےئوہےئےتکافرریتےساکشررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1080

راوی  :حشين بٌ٣ ٩اذ ب ٩خ٠یًٕ ،بساَلًلی ،زاؤزً ،ا٣ز ،حرضت ًسی ب ٩حات٥

َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٔبِ ُٔ ٩خَِ ٠ی ٕٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا َزا ُو ُز ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات ٕٔ ٥أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ٢
اہللٔ أَ َح ُسَ٧ا َی ِزمٔی اٟؼَّ ِی َس َٓی ِ٘ َتف ٔی أَثَ َز ُظ ا ِٟیو َ٣ي ِ ٔن َو َّ
١
َٗ ١ا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥إ ٔ َِ ٪طا َئ أَ ِو َٗا ََ ٢یأِک ُ ُ
اٟث ََلثَ ٍَ ث ُ ََّ ٥یحٔ ُس ُظ َِّ ٣ی ّتا َوٓ ٔیطٔ َس ِض ُُ ٤ط أَ َیأِک ُ ُ
َ
َِ
إ ٔ َِ ٪طا َئ
نیسح نب اعمذ نب حلیف ،دبعاالیلع،داؤد ،اعرم ،رضحت دعی نب احمت ےس رفاتی ےہہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! مہںیم
ےساکیصخشاکشروکریتاک اشنہنانباتےہافردف اینیتدؿکتاسوکڈوھڈناتراتہےہافررھپاسوکرمدہاحتلںیم اپاتےہرگماس
ےکمسجںیماساکریتزگااتلمےہوتایکفہاوکساھکےئ؟آپےنرفامایاہںارگفہاچےہ۔ایہیرفامایارگاچےہوتاھکاتکسےہ۔
رافی  :نیسحنباعمذنبحلیف،دبعاالیلع،داؤد،اعرم،رضحتدعینباحمت

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

ابب  :اکشراکایبؿ
دساھےئوہےئےتکافرریتےساکشررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1081

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،طٌیبً ،بساہلل ب ٩ابی سْف ،حرضت ًسی ب ٩حات٥

ْف ًَ َِّ ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َّ
اٟظ ٌِ ٔي ِّي َٗا ََٗ ٢ا ًََ ٢س ُّٔی بِ َُ ٩حات َٕٔ ٥سأ َ ُِ ٟت أ ٨َّ ٟي َّي
اٟش َ ٔ
١
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٌِ ٔ٤ٟز ٔ
اب بٔ ٌَزِ ٔؿطٔ ٓ َََل َتأِک ُ َِّ٧َّٔٓ ١طُ َوٗٔیذْ ُُِٗ ٠ت أ ُ ِر ٔس ُ
اب ب ٔ َح ِّسظ ٔ ََٓ ُ َِ ١وإٔذَا أَ َػ َ
اق َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا أَ َػ َ
 ١ک َ ِٔ ٠يي َٓأ َ ٔج ُس ًََِ ٠یطٔ ک َ ِّ ٠با
ک َ ِٔ ٠يي َٗا َ ٢إٔذَا َس َِّ ٤ی َت ََٓ ُ َِ ١وإ ٔ ََّل ٓ َََل َتأِک ُ َِ ١وإ ٔ ِ ٪أَک َ َ٨ِ ٣ٔ ١طُ ٓ َََل َتأِک ُ ِ٤َ َّ ٧َّٔٓ ١ا أَ َِ ٣ش َ
َ ٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟشطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ُ ِر ٔس ُ
َ
َ إٔ٤َ َّ ٧ا َس َِّ ٤ی َت ًَل َی کَِ٠ب ٔ َ
آَخ َٓ َ٘ا َََ ٢ل َتأِک ُ ِْٔ ١لََ َّ ٧
ََ

دمحم نب ،ریث ،بیعش ،دبعاہلل نب ایب رفس ،رضحت دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
رعماض(ےبرپاکریت)ےکابرےںیموساؽایک(ینعیایکاسےکذرہعیایکوہااکشرالحؽےہایںیہن؟)وتآپےنرفامایارگفہریتاینپ
زیتیےساگلوتاھک افرارگڑیٹاھوہرکاگلوتتماھکویکہکناسوصرتںیمفہوموقذہ(وچٹاھکرکرماوہا)ےہ(وجرقآؿیکرفےس
رحاؾےہ)رضحتدعیےتہکںیہہکرھپںیمےنوپاھچہکںیماےنپےتکوک(اکشررپ)وھچڑاتوہںآپےنرفامایارگوتےنمسباہللزپھ
رکوھچڑااھتوتوتاھکفر ہنںیہن۔افرارگےتکےناکشرںیمےساھکایلوہبتیھبتماھکویکہکناسوصرتںیماسےناےنپےیلاکشر
ایکاھت(ہنہکریتےےیل)رھپںیمےنوپاھچہکںیماکشررپاانپاتکوھچڑاتوہںافررھپدفرسااتکیھباپاتوہں(اسوصرتںیمایکمکح
ےہ؟آپےنرفامایہناھکویکہکنوتےنمسباہللاےنپےتکرپزپیھیھت(ہنہکدفرسےےتکرپ)۔
رافی  :دمحمنب،ریث،بیعش،دبعاہللنبایبرفس،رضحتدعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
دساھےئوہےئےتکافرریتےساکشررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1082

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،اب٣ ٩بارک ،حیوة بَ ٩شیح ،ربیٌہ ب ٩یزیس ،ابوازریص ،حرضت ابوثٌ٠بہ خظىي

یس ِّ
اٟس َِ ٣ظِ ٔ َّی َی ُ٘و ُ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو
یٌ ٍَ بِ ََ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َص َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
َشیِ ٕح َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َرب ٔ َ
اٟس ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩ح ِی َو َة بِ َٔ ُ ٩

ٔیص ا َِ ٟد ِو ََلن ٔ ُّی ًَائ ُٔذ اہللٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َث ٌََِ ٠ب ٍَ ا ُِ ٟدظَ ىٔ َّي َی ُ٘و ُُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنٔ يی أَ ٔػی ُس بَٔ َ ِٔ ٠يي ا َِ ٥ٔ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟوبَٔ َ ِٔ ٠يي
إ ٔ ِزر َ

َ َّأ ٟذی َِ ٟی َص ب ٔ ُ٥ٕ ٠َّ ٌَ ٤
اس َ ٥اہللٔ َوک ُ َِ ١و َ٣ا أَ َّػ ِس َت بََِٔ٠ب ٔ َ
َّأ ٟذی َِ ٟی َص ب ٔ َُٗ ٥ٕ ٠َّ ٌَ ٤ا َ٣َ ٢ا ٔػ ِس َت بََِٔ٠ب ٔ َ
ُِک ِ
َ ا َِٓ ٥ٔ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟاذ ُ ِ
َٓأ َ ِز َر َِ ٛت ذَکَا َتطُ ََٓ ُ ِ١
انہدنبرسی،انبابمرک ،ویحۃنبرشبا،رہعیبنبسیدی،اوبادرسی،رضحت اوبہبلعثینشخےسرفاتیےہہکںیمےنرعضایک ای
روسؽ اہلل! ںیم دساھےئ وہےئ ےتک ےک ذرہعی اکشر رکات وہں افر اےسی ےتک ےس یھب وج دساھای وہا ںیہن وہات۔ آپ ےن رفامای وج وت
اےنپدساھےئوہےئےتکےکذرہعیاکشررکےوتاسرپمسباہللزپھافراھکافرارگوتریغدساھےئوہےئےتکےکذرہعیاکشررکے
افراسےکذحبوکاپےئ(ینعیاکشروکزدنہاپےئافررھپذحبرکے)وتاھک۔(فرہنںیہن)
رافی  :انہدنبرسی،انبابمرک،ویحۃنبرشبا،رہعیبنبسیدی،اوبادرسی،رضحتاوبہبلعثینشخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
دساھےئوہےئےتکافرریتےساکشررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1083

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ؼفی٣ ،ح٤س ب ٩رحب ،ابوًلی ،ابوزاؤز٣ ،ح٤س ب٣ ٩ؼفی ،ب٘یہ ،حرضت ابوثٌ٠بہ خظىي

َّ
رح ٕب ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟؼفَّی َح َّسث َ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ٍُ ًَ ِ ٩اٟزُّبَ ِیس ِّٔی َح َّسثَ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟؼفی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩

ٔیص ا َِ ٟد ِو ََلن ٔ ُّی َح َّسثَىٔي أَبُو َث ٌََِ ٠ب ٍَ ا ُِ ٟدظَ ىٔ ُّي َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
یُوُُ ٧ص بِ َُ ٩س ِی ٕٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِزر َ
رح ٕب ا َِ ٥ُ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟویَ ُس َک ََٓ ُ َِ ١ذًّ ٔ ٛیا َوَُي ِ َر َذک ٔ ٕٓی
َ َوک َ ِ٠بُ َ
َ َٗ ِو ُس َ
یَا أَبَا َث ٌََِ ٠ب ٍَ ک ُ ِ٣َ ١ا َر َّز ِت ًََِ ٠ی َ
َ َزا َز ًَ ِ ٩ابِ ِٔ َ ٩
دمحم نب یفصم ،دمحم نب رحب ،اوبیلع  ،اوبداؤد ،دمحم نب یفصم ،ہیقب ،رضحت اوبہبلعث ینشخ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےن  ھج ےس رفامای اے اوبہبلعث!اس اجونر وک اھک وج وت اےنپ ریت ےس اکشررکے ای ےتک ےک ذرہعی اکشر رکے۔ انب رحب یک
رفاتیںیمےتکےکاسھتدسےھوہےنیکرشطذموکر ےہافرریتےکاجبےئاہھتاکذرکےہسپاھکاسوکذحبےیکوہےئایریغبذحب
ےیکوہےئ۔
رافی  :دمحمنبیفصم،دمحمنبرحب،اوبیلع،اوبداؤد،دمحمنبیفصم،ہیقب،رضحتاوبہبلعثینشخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ

دساھےئوہےئےتکافرریتےساکشررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1084

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ہا ،٢یزیس ب ٩زریٍ ،حبیب٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،حرضت ً٤زوب ٩اٌٟاؾ

یب ا ِ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ُ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟز ٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا ٔٔ َّ ٢
اٟرضیزُ َح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َحب ٔ ْ
َ َ
رعاب ٔ ًّیا یُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط أَبُو َث ٌََِ ٠ب ٍَ َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪لٔی ٔ َلَکبّا َُ ٠َّ َ َ٣ب ٍّ َٓأ َ ِٓتٔىٔي ِٔی َػ ِی ٔس َصا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
أ َّ ٪أ ِ َ
َ َٗا ََ ٢ذًّ ٔ ٛیا أَ ِو َُي ِ َر َذک ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٪ِ ٔ َّٓ ٢أَک َ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ط َٗا ََ ٢وإ ٔ ِ٪
ََ ٔ َلَک ْب َُ ٠َّ َ َ٣ب ٍْ ََٓ ُ ِ٤َّ ٣ٔ ١ا أَ َِ ٣شَِ ٠ًَ ٩َ ِٜی َ
اَ ٟ ٪
َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ِ ٪ک َ َ
َ َٗا ََ ٢ذًّ ٔ ٛیا أَ ِو َُي ِ َر ذَک ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢وإ ٔ َِ ٪ت َِی ََّب ًَىِّي
َ َٗ ِو ُس َ
أَک َ َ٨ِ ٣ٔ ١طُ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِٓتٔىٔي ِٔی َٗ ِوسٔي َٗا َ ٢ک ُ ِ٣َ ١ا َر َّز ِت ًََِ ٠ی َ
َّط ِرَ٧ا إَِٔ ٟی َضا َٗا َ٢
ض إ ٔ ِِ ٪
َ َ٣ا َ ٥َِ ٟی ٔـ َّ ١أَ ِو َتحٔ ِس ٓ ٔیطٔ أَثَ ّزا َُي ِ َر َس ِضَ ٔ٤
َٗا ََ ٢وإ ٔ َِ ٪ت َِی ََّب ًَ َِ ٨
اؿ ُ ٔ
َ َٗا َ ٢أَ ِٓتٔىٔي ِٔی آَ ٔ ٧ی ٍٔ ا ِ٤َ ٟحُو ٔ
اُِ ٔشَِ ٠ضا َوک ُ َِٔ ٓ ١یضا

دمحم نب اہنمؽ ،سیدی نب زرعی ،بیبح ،رمعف نب بیعش ،رضحت رمعفنب ااعلص ےس رفاتی ےہ ہک ارعایب ےن سج اک انؾ اوبہبلعث اھت
روس ؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ای روسؽ اہلل! ریمے اپساکشر ےک دساھےئ وہےئ ےتک ںیہ آپ اؿ ےک اکشر ےک
ابرے ںیم اراشد رفامےیئ۔ آپ ےن رفامای ارگ ریتے اپس دساھےئ وہےئ اکشر ےک ےتک ںیہ وت اس اجونر وک اھک سج وک اوھنں ےن
ریتےےیلڑکپراھکوہ۔اوبہبلعثےن وپاھچوخاہںیماسوکذحبرکوکسںایہنرکوکسں؟آپےنرفامایاہںاوبہبلعثےنوپاھچوخاہےتک
اساکشرںیمےساھکںیل؟آپرفامایاہںارگہچفہاسںیمےساھکںیل۔رھپاوھنںےنرعضایکریمےریتامکؿےکذرہعیاکشرےک
قلعتمیھبمکحاراشدرفامی۔آپےنرفامایوجریت امکؿامکےئاسںیمےساھکوخاہذحبوہایہنوہ۔رھپوپاھچ(ارگفہاکشرریماریتاھک
رک)ریمیرظنفںےساغبئ وہاجےئ۔آپےنرفامایاہںارگہچفہریتیرظنفںےس اغبئوہاجےئبجکت ہک ڑسےںیہنافر
ریتےریتےکوساوکیئافروچٹاسرپاظرہہنوہ۔اسلئےنرھپوپاھچہکوجمویسںےکربنتےکابرےںیمیھباراشدرفامےیئاؿ
وکدوھولرھپاںیمساھکول۔
رافی  :دمحمنباہنمؽ،سیدینبزرعی،بیبح،رمعفنببیعش،رضحترمعفنبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زدنہاجونرےکمسجےکوگتشاکڑکٹارحاؾےہ
ابب  :اکشراکایبؿ

زدنہاجونرےکمسجےکوگتشاکڑکٹارحاؾےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1085

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،ہاط ٥بٗ ٩اسً ،٥بساٟزح ٩٤بً ٩بساہلل ب ٩زی٨ار ،زیس ب ٩اس ،٥٠حرضت ابوواٗس

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َصا ٔط ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِس٩ِ ًَ ٥ََ ٠
ئ بِ َٔ ٩ی َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َواٗ ٔ ٕس َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ُٗ ٔل ٍَ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟبض ٔ َیَ ٍٔ ٤وه ٔ َی َح َّی ٍْ َٓه ٔ َی َِ ٣ی َت ٍْ
ًَ َلا ٔ
امثعؿ نبایبہبیش،اہمش نب اقمس،دبعارلنمح نبدبعاہلل نبدانیر،زدی نباملس ،رضحتاوبفادق ےسرفاتیےہ ہکروسؽاہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجوگتشزدنہاجونرےکمسجےساکاٹاجےئفہرمدارےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اہمشنباقمس،دبعارلنمحنبدبعاہللنبدانیر،زدینباملس،رضحتاوبفادق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکشروکہلغشمانبانیلاسیکےہ؟
ابب  :اکشراکایبؿ
اکشروکہلغشمانبانیلاسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1086

راوی ٣ :شسز ،یحٌي  ،سٔیا ،٪ابو٣وسي ،وہب ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابً ٩باض

ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
وسي ًَ َِ ٩وص ِٔب بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اَ ٪ح َّسثَىٔي أَبُو َُ ٣
َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا ََّ ٣َ ٢ز ّة ُسٔ َِیا َُ ٪و ََل أَ ًُِ ٤َُ ٠ط إ ٔ ََّل ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢س َ ٩َ ٜا َِ ٟباز ٔ َی ٍَ َجَٔا َو ََّ ٩ِ ٣ات َب ٍَ اٟؼَّ ِی َس
ٔ
ا ٪ا ِٓتُت َن
اٟشَِ ٠ل َ
َُ َٔ ََ ١و َ ٩ِ ٣أَتَی ُّ
دسمد ،ییحی ،ایفسؿ ،اوبومیس ،فبہ نب ہبنم ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج
صخشلگنجںیمرےہاگاساکدؽتخسوہاجےئاگ۔افروجاکشریہےکےھچیپرےہاگفہ(دنیےکاکومںےس)اغلفوہاجےئاگافروج
صخشابداشہےکاپسآدمفرتفرےھکاگفہہنتفںیمالتبموہاجےئاگ۔
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،اوبومیس،فبہنبہبنم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
اکشروکہلغشمانبانیلاسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1087

راوی  :یحٌي بٌ٣ ٩ين ،ح٤از ب ٩خاٟسٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟحً ،بساٟزح ٩٤ب ٩جبير ب ٩نٔير ،حرضت ابوثٌ٠بہ خظىي

َّان ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی ٍَ بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َٔيِر ٕ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ٌُٔ٣َ ٩ي ٕن َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ا َِ ٟدی ُ
أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َث ٌََِ ٠ب ٍَ ا ُِ ٟدظَ ىٔ ِّي ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َر َِ ٣ی َت اٟؼَّ ِی َس َٓأ َ ِز َر َِ ٛت ُط َب ٌِ َس ثَ ََل ٔث ََ ٟیا ٕ٢
ٔ
َ ٓ ٔیطٔ ََٓ ُ ُِ ٠ط َ٣ا  ٥َِ ٟیُ ِ٨ت ِن
َو َس ِض َُ ٤
ییحینبنیعم،امحدنباخدل،اعمفہینباصحل،دبعارلنمحنبریبجنبریفن،رضحتاوبہبلعثینشخےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن رفامای بج مت اکشر رپ ریت الچؤ افر رھپ نیت دؿ ےک دعب اس وک (رمدہ) اپؤ اس احتل ںیم ہک اس ےک مسج ںیم اہمتراریت
ویپتسوہوتمتاسوکاھکؤرشبہکیطڑساہنوہ۔
رافی  :ییحینبنیعم،امحدنباخدل،اعمفہینباصحل،دبعارلنمحنبریبجنبریفن،رضحتاوبہبلعثینشخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںاکایبؿ
ابب  :فوتیصںاکایبؿ
اکشروکہلغشمانبانیلاسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1088

راوی ٣ :شسز ب٣ ٩سہس ،یحٌي ً ،یبساہلل٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

س َص ٕس َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ َح َّسثَىٔي َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َی ٌِىٔي ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّسزُ بِ ُِ َ ٣ُ ٩
یت َِ ٟی ََ ٠تي ِ ٔن إ ٔ ََّل َو َو ٔػ َّی ُت ُط َِٜ ٣تُوبَ ٍْ ً ٔ َِ ٨س ُظ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا َح ُّ ٙا ِ٣ز ٔ ٕئ ُِ ٣شُ َٟ ٥ٕ ٔ ٠ط َط ِی ْئ یُوصٔي ٓ ٔیطٔ َیب ٔ ُ
دسمد نب رسمدہ ،ییحی ،عتبد اہلل ،انعف ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یسک
املسمؿ ےک ےیل ہی ابت انمبس ںیہن ےہ ہک اس ےک اپس وکیئ اقلب فتیص زیچ وموجد وہ افر فہ رھپ یھب دف راںیت اس احؽ ںیم

سگارےہکاسےکاپساسیکفتیصیھکلوہیئوموجدہنوہ۔
رافی  :دسمدنبرسمدہ،ییحی،عتبداہلل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںاکایبؿ
اکشروکہلغشمانبانیلاسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1089

راوی ٣ :شسز٣ ،ح٤س بًَ ٩لء ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابووائ٣ ،١سو ،ٚحرضت ًائظہ

سو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َٗ َاَل َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی ٍَ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ُٕٔ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ١
َ٣ا َت َز َک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠زٔی َّ ٨ارا َو ََل ز ٔ ِر َص ّ٤ا َو ََل َبٌٔي ّرا َو ََل َطا ّة َو ََل أَ ِو َصي بٔظَ ِی ٕئ
دسمد،دمحمنبالعء،اوباعمفہی،اشمع،اوبفالئ،رسمفؼ،رضحتاعہشئ ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہن
درمہفدانیروھچڑےافرہنافٹنفرکبایںافرہنیہیسکزیچ(امؽفالختف)یکفتیصرفامیئ
رافی  :دسمد،دمحمنبالعء،اوباعمفہی،اشمع،اوبفالئ،رسمفؼ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجفتیصدرتسںیہناساکایبؿ
ابب  :فوتیصںاکایبؿ
وجفتیصدرتسںیہناساکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1090

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،اب ٩ابی خ ،ٕ٠سٔیا ،٪زہزیً ،ا٣ز ب ٩سٌس ،حرضت سٌس ب ٩ابی وٗاؾ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َوابِ ُ ٩أَبٔی َخَ َٗ َٕٕ ٠اَل َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ٣َ ٢ز ٔ َق
ََ ٣ز ّؿا َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی َخ َٕٕ ٠ب ٔ َ ٍَ َّٜ ٤ث ُ ََّّ ٥ات َٔ َ٘ا أَ ِطفَی ٓ ٔیطٔ ٓ ٌََا َز ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪لٔی
َّ ٣اَل َٛثٔي ّرا َوَِ ٟی َص َیزٔثُىٔي إ ٔ ََّل ابِ ًَٔ٨ي أََٓأ َ َت َؼ َّس ُ ٚبٔاُّ ٟثَ ُ٠ثي ِ ٔن َٗا َََ ٢ل َٗا ََٓ ٢ب ٔ َّ
َّط َٗا َََ ٢ل َٗا ََٓ ٢بٔاُّ ٟثُ٠ثٔ َٗا َ ٢اُّ ٟثُ ُ٠ث
اٟظ ِ ٔ
َ  ٩َِ ٟتُ َِ َٙٔ ٔ٨ن َٔ َ٘ ٍّ إ ٔ ََّل أ ُ ٔج ِز َت
اض َوإَٔ َّ ٧
َ أَ َِ ٪تتِرُ َک َو َرثَ َت َ
َواُّ ٟثُ ُ٠ث َٛثٔي ْر إَٔ َّ ٧
َ أََُِ ٔ ٨یا َئ َخي ِ ْر ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٪ت َس ًَ ُض ًَِ ٥ا َ ٍّ ٟیَ َت ََ ُٔ َّٔ ٜ
و ٪اَ ٨َّ ٟ

ٕ َب ٌِسٔی َٓ َت ٌِ ََّ ٤َ ًَ ١َ ٤ل
ٕ ًَ ِ ٩صٔ ِح َزت ٔی َٗا َ ٢إَٔ َّ ٧
ب ٔ َضا َحًَّي اَ ٍُ ٤َ ِ٘ ٠ُّ ٟت ِز َٓ ٌُ َضا إلٔ َی ِٔی ا َِ ٣زأَت َٔٔ ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َت َد َُّ ٠
َ إ ٔ ِ ٪تُ َد َِّ ٠
و ٪ث ُ َّ٥
َ أَٗ َِو ْاَ ٦وی َ َّ
ُرض ب ٔ َ
ٕ َحًَّي یَ َِ ٨ت ٔٔ ٍَ ب ٔ َ
َػاّ ٔ ٟحا تُزٔی ُس بٔطٔ َو ِج َط اہللٔ َلَ َتزِ َزازُ بٔطٔ إ ٔ ََّل رٔٓ ٌَِ ٍّ َو َز َر َج ٍّ َ ٠َّ ٌََ ٟ
آَخ َ
َ أَ ِ ٪تُ َد ََّ ٠
َ َُ
َٗا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِٔ ٣ف ْٔل َ ِػ َحابٔی صٔ ِح َز َت ُض َِ ٥وَلَ َتزُ َّزص ًَُِ ٥ل َی أَ ًِ َ٘ابٔض ٔ َِ ٥ل ٩ِٔ ٜا َِ ٟبائ ُٔص َس ٌِ ُس بِ َُ ٩خ ِو َ ٍَ ٟیَ ِزثٔی َٟطُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ات ب ٔ ٍََ َّٜ٤
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٣َ ٪
امثعؿنبایبہبیش،انبایبفلخ،ایفسؿ،زرہی،اعرمنبدعس،رضحتدعسنبایبفاقصےسرفاتیےہہکاکیرمہبتفہتخسامیبر
زپے وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ یک ایعدت ےک ےیل رشتفی الےئ فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل!
ریمے اپس تہب اس امؽ ےہ ا فر ریمےفاروثں ںیم رصػ اکی یٹیب ےہ وت ایک ںیم اانپ دف اہتیئ امؽ راہ دخا ںیم دصہقرک دفں؟ رفامای
ںیہن رھپ وپاھچ ایک اکی اہتیئ امؽ دصہق رک دفں؟ آپ ےن رفامای اہں اکی اہتیئ امؽ دصہق رکےتکس وہ افر اہتیئ یھب تہب ےہ زین رفامای
ریتے ےیل اےنپ دعب اےنپ فاروثں وک سلفم فجاتحج انب رک وھچڑ اجےن ےس رتہب ےہ ہک وت اؿ وکوخلاحؽ وھچڑ رک اجےئ افر وت وج زیچ یھب
راضےئایہلیکاخرطرصػرکےاگےھجتاساکارجرضفرےلماگیتحہکارگوتاینپویبیےکہنمںیماےنپاہھتےسہمقلدےاگاساک
یھبےھجتوثابےلماگ۔رضحتدعسےتہکںیہہکرھپ ںیمےنرعضایکایروسؽاہلل!(ںیماینپامیبرییکانبرپ)ایکرجہتںیمیھبےھچیپ
رہاجؤںاگ(ینعیںیماسےکوثابےسیھبرحمفؾروہںاگ)آپےنرفامایارگوترجہتےسرہاجےئاگوتایکوہا؟وخونشدیربیک
اخرط اکؾ رکےت رانہ یہی ریتی رتیقدراجت اک ببس نب اجےئ اگ۔ افر اشدی وت زدنہ رےہ اہیںکت ہک وکیئ وقؾ وک  ےس افدئہ ااھٹےئ
افرھچکدفرسےولگاصقنؿااھٹںیئ۔اسےکدعبآپےنہیداعرفامیئ۔اےاہلل!ریمےااحصبیکرجہتوپریرفامافروتاؿوک
اےٹل اپؤں تم ریھپ۔ رافی اک ایبؿ ےہ ہک دیعس نب وخہل تبیصم زدہ ےھت افر ہکم یہ ںیم فافت اپیئ سج اک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسوکاوسفسراہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،انبایبفلخ،ایفسؿ،زرہی،اعرمنبدعس،رضحتدعسنبایبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تحصفدنتریتسیکاحتلںیمدصہقرکیکینتلیضف
ابب  :فوتیصںاکایبؿ
تحصفدنتریتسیکاحتلںیمدصہقرکیکینتلیضف

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1091

راوی ٣ :شسزً ،بساٟواحس ب ٩زیاز٤ً ،ارہ بٌٌ٘ٗ ٩اَ ،ابوزرًہ ب٤ً ٩زو ب ٩جزیز ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس بِ ُ ٩زٔ َیاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًُ ََ ٤ارةُ بِ ُ ٩ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ ٍَ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
رح ْیؽ َتأ ِ ُ١ُ ٣
َٗ ١ا َ ٢أَ َِ ٪ت َؼ َّس ََ ٚوأََ ِ ٧ت َػ ٔح ْ
یح َ ٔ
َٗا ََ ٢ر ُج ْٔ ٨َّ ٠ٟٔ ١ي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ُّی اٟؼَّ َس َٗ ٍٔ أَٓ َِـ ُ
اََ ُٔ ٔ ٟ ٪ل ٕ٪
ََق َو ََل تُ ِ٤ض ٔ ََ ١حًَّي إٔذَا بَ َِ َِ ٠ت ا ُِ ٟح َِ ُ٘ ٠وَِ ٠ُٗ ٦ت ََ ُٔ ٔ ٟل َٕ َٛ ٪ذا َوََ ُٔ ٔ ٟل َٕ َٛ ٪ذا َو َٗ ِس ک َ َ
ا َِ ٟب َ٘ا َئ َو َت ِد َشي ا َِ ِ ٟٔ

دسمد ،دبعاولادح نب زاید ،امعرہ نب قعقعااع ،اوبزرہع نب رمعف نب رجری ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایکہکوکاسندصہقالضفےہآپےنرفامایفہدصہقوجدنتریتسیکاحتلںیمرکےبجہک
ےھجت زدنیگ یک انمت وہ افر دگنتیتس اک وخػ وہ۔ ہی ںیہن وہاناچےئہہک وت دصہق دےنی ےس راک رےہ اہیںکتہک اجؿ قلح ںیم آاجےئ
افررھپےہکہکالفںزیچالفںوکدےدفافرالفںوکاانتافراانتدےدف۔احالہکنابفہامؽدفرسفںاکوہاکچےہ۔
رافی  :دسمد،دبعاولادحنبزاید،امعرہنبقعقعااع،اوبزرہعنبرمعفنبرجری،رضحتاوبرہریہ
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںاکایبؿ
تحصفدنتریتسیکاحتلںیمدصہقرکیکینتلیضف

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1092

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح ،اب ٩ابی ٓسیَ ،اب ٩ابی ذئبَ ،شحبی ،١حرضت ابوسٌیس خسری

َش ِحبٔی َ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ َٕ أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ َِ ُ ٩

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََْ ٢لَ ِ ٪یَ َت َؼ َّس َ ٚا ِِ ٤َ ٟز ُئ ِٔی َح َیاتٔطٔ بٔس ِٔر َص َٕ ٥خي ِ ْر َُ ٟط ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪یَ َت َؼ َّس َ ٚبٔٔ٤ائ َ ٍٔ ز ٔ ِر َص َٕ ٨ِ ٔ ً ٥س َِ ٣وتٔطٔ

ادمحنباصحل،انبایبدفکی،انبایبذبئ،رشلیبح،رضحتاوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایآدیمارگاینپزدنیگ ںیم(دنتریتسیکاحتلںیم)اکیدرمہدصہقرکےوتفہاؿوسدرومہںےسرتہبےہوجرمےتفتق
دصہقےیکاجںیئ۔
رافی  :ادمحنباصحل،انبایبدفکی،انبایبذبئ،رشلیبح،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فتیصےسیسکوکاصقنؿاچنہپانرکمفہےہ

ابب  :فوتیصںاکایبؿ
فتیصےسیسکوکاصقنؿاچنہپانرکمفہےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1093

راوی ً :بسہ بً ٩بساہللً ،بساٟؼ٤س ،نْص بً ٩لی ،اطٌث ب ٩جابز ،طہز ب ٩حوطب ،حرضت ابوہزیزہ

ْص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ُِ ٟح َّسان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِط ٌَ ُث بِ َُ ٩جابٔز ٕ َح َّسثَىٔي َط ِضزُ بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اِٟؼَّ َ٤سٔ َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
َ ١وا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ب ٔ َلا ًَ ٍٔ اہللٔ ٔس ِّتي َن َس ٍَّ ٨
َح ِو َطبٕ أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َح َّسثَطُ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اَّ ٟز ُج َََ ٟ ١ی ٌِ َُ ٤

ُ
وصي
رقأَ ًَل َ َّی أَبُو ص َُزیِ َز َة َٔ ٩ِ ٣صا صُ َ٨ا َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٔس َو ٔػ َّی ٍٕ یُ َ
ث َّ ٥یَ ِح ُ ُ
رضص َُ٤ا ا ِِ ٤َ ٟو ُت َٓ ُی َـ َّارا ِٔٔ ٪ی ا َِ ٟو ٔػ َّیٍٔ َٓ َتحٔ ُب َُ ٟض َ٤ا ا٨َّ ٟا ُر َٗا ََ ٢و َ َ
ب ٔ َضا أَ ِو َزیِ َُٕ ٩ي ِ َر َُ ٣ـ ٓ ٕ
ْص بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی
َ ا َِِ ٟٔو ُز ا ٌَِ ٟؤی َُٗ ٥ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َص َذا َی ٌِىٔي اْلِ َ ِط ٌَ َث بِ ََ ٩جابٔز ٕ َج َّس َن ِ ٔ
ار َحًَّي بَ َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
دبعہ نب دبع اہلل ،دبعادمصل ،رصن نب یلع ،اثعش نب اجرب ،رہش نب وحبش ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایرمدایوعرتاسھٹاسؽکتاہللیکابعدترکےتںیہرھپبجاؿیکومتاکفتقرقبیآاتےہوتفتیص
رک ےکفاروثںوکاصقنؿ اچنہپےتںیہسپ اؿ ےک ےیلمنہجفابج وہاجیت ےہرہش نب وحبش ےتہکںیہ ہکہیدحثی ایبؿرکےن ےک
لْع ِن
دعب اوبرہریہ ےن ریمے اسےنم رقآؿ یک آتی نم دعب فطبة وییص اھب اف دنی ریغ اضمر ےس ےل رک َذِلَ الْفَ ْوزُ ا َط م کت زپیھ۔
اوبداؤدےتہکںیہہکاثعشنباجربرصننبیلعےکداداںیہ۔
رافی  :دبعہنبدبعاہلل،دبعادمصل،رصننبیلع،اثعشنباجرب،رہشنبوحبش،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فیصاننباسیکےہ؟
ابب  :فوتیصںاکایبؿ
فیصاننباسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1094

راوی  :حش ٩بً ٩لیً ،بساٟزح ،٩٤سٌیس ب ٩ابی ایوبً ،بیساہلل ب ٩ابی جٌْف ،سا ٥ٟب ٩ابی سا ،٥ٟحرضت ابوذر

وب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َج ٌِ َْفٕ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َق ُئ َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
اک َؿٌٔیّٔا
َسا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی َسا ٥ٕ ٔ ٟا َِ ٟح ِیظَ ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ذ َٓرٕ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا أَبَا ذ َٓرٕ إنٔيی أَ َر َ

ْص
ََ َ٣ا أُح ُّٔب ٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟسي ٓ َََل َتأ َ ََّ ٣ز ًََّ ٪ل َی اث ِ َ٨ي ِ ٔن َو ََل َت َو َّٟي َ َّن َ٣ا ََ ٢یت ٕٔیَٗ ٥ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َت َ َّ
َوإنٔيی أُح ُّٔب َ ٟ
ْف َز بٔطٔ أَصِ ُ
َ ِ ٣ٔ ١
نسح نب یلع ،دبعارلنمح ،دیعس نب ایب اویب ،دیبع اہلل نب ایب رفعج ،اسمل نب ایب اسمل ،رضحت اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  ھج ےس رفامای ںیم ےھجت زمکفر اپات وہں افر ںیم ریتے ےیل یھب فیہ دنسپ رکات وہں وج اےنپ ےیل دنسپ رکات
وہں۔سپوتدفآدویمںےکافرپیھباحمکتمنبافرہنمیتیےکامؽاکفیلنب۔
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلنمح،دیعسنبایباویب،دیبعاہللنبایبرفعج،اسملنبایباسمل،رضحتاوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فادلنیافردرسےزعسیفںےکقحںیمفتیصاکوسنمخوہان
ابب  :فوتیصںاکایبؿ
فادلنیافردرسےزعسیفںےکقحںیمفتیصاکوسنمخوہان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1095

راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤سً ،لی ب ٩حشين ب ٩واٗس ،یزیسً ،رک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض

ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َح َّسثَىٔي ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ َشي ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس اِ ٨َّ ٟحو ٔ ِّی ًَ ِٔ ِ ً ٩
یَ ٩
َ َحًَّي َن َش َد ِت َضا آیَ ٍُ ا ِٔ٤ٟي َرا ٔ
ث
ًَبَّا ٕ
رقبٔي َن َََٓاِ َ ٧ت ا َِ ٟو ٔػ َّی ٍُ ََ ٛذَ ٔ ٟ
ض إ ٔ َِ ٪ت َز َک َخي ِ ّرا ا َِ ٟو ٔػ َّی ٍُ َِ ٠ٟٔواَ ٔ ٟس ِ ٔ َواْلِ ِ َ
ي
ال ْ ِ
خا ْ َ
ادمح نب دمحم ،یلع نب نیسح نب فادق ،سیدی ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ہی آتی ِإ ْؿ رَت َ
ال ِط َّب ُة لل ِْ َو ِ َ
َک َ ْ ً
ت۔ادتباےئاالسؾںیمیھتدعبںیمہیآتیریماثیکآتیےسوسنمخوہیئگ۔
َف َْ ا
ال ْ َق ِ َ
رافی  :ادمحنبدمحم،یلعنبنیسحنبفادق،سیدی،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فارتثےئلیکفتّیصرکاندرتسںیہن
ابب  :فوتیصںاکایبؿ
فارتثےئلیکفتّیصرکاندرتسںیہن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1096

راوی ً :بساٟوہاب ،ابً ٩یاغَ ،شحبی ١ب٣ ٩ش ،٥٠حرضت ابوا٣ا٣ہ

َش ِحبٔی َ ١بِ ِٔ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا أ ُ َ٣ا ََ ٍَ ٣سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
اب بِ ُِ َ ٧ ٩ح َس َة َح َّسث َ َ٨ا ابِ ًَُ ٩یَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
غ ًَ َِ ُ ٩
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َٗ ِس أَ ًِ َلي ک ُ َّ ١ذٔی َح َٕٓ ٙح َّ٘ ُط ٓ َََل َو ٔػ َّی ٍَ َ ٔ ٟوار ٕٔث
دبعاولاہب ،انب ایعش ،رشلیبح نب ملسم ،رضحت اوباامہم ےس رفاتی ےہہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس انس۔
آپرفامےتےھتہکاہللاعتیلےنرہقحفاےلوکاساکقحدےدایےہ(ینعیآتیریماثںیمرہاکیاکہصحرقمررکدای)ذہلااب
فارثےکقحںیمفتیصاجزئںیہنےہ۔
رافی  :دبعاولاہب،انبایعش،رشلیبحنبملسم،رضحتاوباامہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

میتیاکاھکاناےنپاھکےنےکاسھترشکیرکان
ابب  :فوتیصںاکایبؿ
میتیاکاھکاناےنپاھکےنےکاسھترشکیرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1097

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیزً ،لاء ،سٌیس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ض َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١وَلَ
ئ ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اَ ٨ِ ٔ ً ٪س ُظ َیت ْٔی٥
َقبُوا َ٣ا َ ٢ا َِ ٟیت ٔٔی ٥إ ٔ ََّل ب ٔ َّأًٟي ه ٔ َی أَ ِح َش َُ ٩و إ ٔ ََّّ ٪أ ٟذ َ
و ٪أَ َِ ٣وا َ ٢ا َِ ٟی َتامَی ُه٤ِّ ٠ا ِاْلیَ ٍَ اَ ِ ٧ل ٩ِ ٣َ ََٙ ٠ک َ َ
یَ ٩یأِکَُ ُ٠
َت ِ َ

 ٩ِ ٣ٔ ١كَ ٌَا ٔ٣طٔ َٓ ُی ِح َب ُص َُ ٟط َحًَّي َیأِک ُ َ٠طُ أَ ِو َیٔ ُِش َس ٓ ِ
َاط َت َّس
َشابٔطٔ َٓ َح ٌَ ََ ١یٔ ُِـ ُ
َشابَ ُط َٔ َ ٩ِ ٣
ٓ ٌََزَ َ ٢كَ ٌَا َُ ٣ط ٔ ٩ِ ٣كَ ٌَا ٔ٣طٔ َو َ َ
َ ًَ ِ ٩ا َِ ٟی َتامَی ُٗ ِ ١إ ٔ ِػ ََل ْح َُ ٟض ِ٥
َ َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َی ِشأَُٟوَ َ ٧
ُکوا ذََ ٔ ٟ
ذََ ٔ ٟ
َ ًََِ ٠یض ٔ ََِ ٓ ٥ذ َ ُ
ْشابٔطٔ
َخي ِ ْر َوإ ٔ ِ ٪تُ َداُ ٔ ٟلوص ُِِ ٔ َّٓ ٥خ َواَ َٓ ٥ِ ُُٜ٧دَُ ٠لوا كَ ٌَا َُ ٣ض ِ ٥ب ٔ َل ٌَا ٔ٣طٔ َو َ َ
َشابَ ُض ِ ٥بٔ َ َ
امثعؿنبایبہبیش،رجری،اطعء،دیعسنب ریبج،رضحتانب ابعسےسرفاتیےہہکبج اہللاعتیلےنہیآتیانزؽ رفامیئ(رتہمج)
ومیتیںےکامؽےکرق بییھبہناجؤرگماےھچوطرےسافرہیہکوجولگومیتیںاکامؽاناجزئرطہقیرپاھکرےہںیہوتدرالصفہاےنپ
ٹیپ ںیم آگ رھب رےہ ںیہ۔ وت نج نجولوگں ےک اپس میتی ےھت(ینعی اؿ ےک زری افکتل فرسرپیتس ےھت) اوھنں ےن اانپ اھکان انیپ
اؿ ےکاھکےنےنیپےساگل رک ایل۔ سپ ارگ میتیاکاھکان چب اجاتفہاس وکااھٹرکرھکدےتی اہیںکتہک فہاھکانوخد اس میتی یہوکاھکان
زپاتایڑساجات۔سپاسمکحرپلمعرکانولوگںےکےیلدوشاروہایگ۔ولوگںےنآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےساسیکاکشتییک

وتاہللاعتیلےنہیآتیانزؽرفامیئ(رتہمج)ولگمتےس ومیتیںےکابرےںیموساؽرکےتںیہہہکدفاؿ ےکےیل الھبیئرکانااھچ
ےہ افر ارگ مت اؿ اسیکھت لم لج رک روہ وت فہ اہمترے اھبیئ ںیہ۔ اس ےک دعب ولوگں ےن اؿ ےک اھکےن ےنیپ وک اےنپ اھکےن ےنیپ
اسیکھترشکیرکایل۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،اطعء،دیعسنبریبج،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

میتیےکوتمیلوکاسےکامؽےسسکدقرےنیلاکقحاحلصےہ؟
ابب  :فوتیصںاکایبؿ
میتیےکوتمیلوکاسےکامؽےسسکدقرےنیلاکقحاحلصےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1098

راوی  :ح٤یس ب٣ ٩شٌسہ ،خاٟس ب ٩حارث ،حشين ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو ب ٩اٌٟاؾ

َح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة أَ ََّ ٪خاَ ٔ ٟس بِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ ُض َِ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُح َشي ِْن َی ٌِىٔي ا ِ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟزٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
َ َُي ِ َر
َج ِّسظ ٔأَ ََّ ٪ر ُج َّل أَتَی أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إنٔيی َٓ٘ٔي ْر َِ ٟی َص لٔی َط ِی ْئ َولٔی َیت ٔی َْٗ ٥ا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢ک ُ ِ٣َ ٩ِ ٣ٔ ١ا َٔ ٢یت ٔیَ ٔ٤
س ٕ
ٖ َو ََل َُ ٣بازٔرٕ َو ََل َُ ٣تأَثِّ ٕ١
ُٔ ِ ٣
دیمح نب دعسمہ ،اخدل نب احرث ،نیسح ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ںیم ریقف وہں ریمےاپس ھچک ںیہنےہ اع ہت ریمےاپس اکی میتی ہچب ےہ۔آپ
ےنرفامایوتاےکسامؽںیمےس اھکریغبوضفؽرخیچےکافرریغبڈرےوہےئاسےکڑبےوہاجےنےسافرریغبوپیجنانبےنےکاس
ےکامؽےس۔
رافی  :دیمحنبدعسمہ،اخدلنباحرث،نیسح،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

میتیینتکرمعےکہچبوکاہکاجاتےہ
ابب  :فوتیصںاکایبؿ
میتیینتکرمعےکہچبوکاہکاجاتےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1099

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح ،یحٌي ب٣ ٩ح٤سً ،بساہلل ب ٩خاٟس ب ٩سٌیس ب ٩ابی ٣زی ،٥سٌیس بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩رٗیع،
حرضت ًلی

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا ِ٤َ ٟسٔیىٔ ُّي َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩خأ ٔ ٟس بِ َٔ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َ٣زِ َی َ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ

یس بِ ُٔ ٩ر َٗ ِی ٕع أَُ َّ ٧ط َسُ ٍَ ٔ٤ط ُیو ّخا ٔ ٩ِ ٣بَىٔي ًَ ِ٤زٔو بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ َو َٔ ٩ِ ٣خأٟطٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی
ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس ابِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ات َی ِو ٕ ٦إلٔ َی
أَ ِح ََ ٤س َٗا ََٗ ٢ا ًََ ٢ل ٔ ُّی بِ ُ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َحٔٔوِ ُت ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠لَ یُ ِت ََ ٥ب ٌِ َس ا ِحت ََٔلَ ٕ ٦و ََل ُػ ََ ٤

َّ
اِ ٠ٟی ٔ١

ادمحنباصحل،ییحینبدمحم،دبعاہللنباخدلنبدیعسنبایبرممی،دیعسنبدبعارلنمحنبرشیق،رضحتیلعےسرفاتیےہہکںیم
ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسنس رکاسابتوک ایدراھک۔آپرفامےتےھتاالتحؾ(ولبغ)ےکدعبیمیتی ںیہنےہافرہن
اخومیشےہدؿرھبیکراتکت۔
رافی  :ادمحنباصحل،ییحینبدمحم،دبعاہللنباخدلنبدیعسنبایبرممی،دیعسنبدبعارلنمحنبرشیق،رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

میتیاکامؽاھکےنیکتخسفدیع
ابب  :فوتیصںاکایبؿ
میتیاکامؽاھکےنیکتخسفدیع

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1100

راوی  :اح٤س ب ٩سٌیس ،اب ٩وہب ،س٠مَي ٪ب ٩بَل ،٢ثور ب ٩زیس ،ابی ُیث ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪بِ ٔ ٩ب ٔ ََل ٕ ٩ِ ًَ ٢ث َ ِورٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ا ِِ َِ ٟیثٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة

أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِجتَٔ٨بُوا َّ
اٟش ِب ٍَ ا ِ٤ُ ٟوبٔ َ٘ا ٔ
اْٟش ُک بٔاہللٔ
ت ٗٔی َ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َ٣ا صَُٗ َّ٩ا َِ ِّ ٢
َو ِّ
٣َ ١ا ٔ ٢ا َِ ٟیت ٔٔیَ ٥واَّ ٟت َوليی یَ ِو َ ٦اٟزَّ ِح ٕٔ َو َٗ ِذ ُٖ ا ِِ ٤ُ ٟح َؼ َ٨ا ٔ
ت
 ١اِّ ٟزبَا َوأَک ِ ُ
 ١أِ ٔ٨َّ ٟص َّأًٟي َرح ََّ ٦اہللُ إ ٔ ََّل بٔا َِ ٟح َِّ ٙوأَک ِ ُ
َح َو َٗ ِت ُ
اٟش ِ ُ
ت ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٨َ ٣ا ٔ
ا َِِ ٟآ ََٔل ٔ
ت َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز أَبُو ا ِِ َِ ٟیثٔ َساِ ٣َ ٥ْ ٔ ٟول َی ابِ ٔٔ ٣ُ ٩لی ٍٕ

ادمح نب دیعس ،انب فبہ ،امیلسؿ نب البؽ ،وثر نب زدی ،ایب ثیغ ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

فملسےنرفامایاستالہک رکےن فاےلانگوہںےسوچب۔ولوگںےنوپاھچایروسؽاہلل!فہاستانگہوکےسنںیہ؟ آپ یلصاہللہیلع
فملس ےن رفامای اہلل ےکاسھت رشکرکاناجدف افر قح ےک ریغب اس اجؿ وک امران سج وک اہلل ےن رحاؾ رقاردای ےہ وسد وخری میتی اک امؽ
اھکانڑلایئےکدؿاکرففںےسھٹیپریھپرکاھبانگافردباکریےسانفافقاخفدنفایلومنموعروتںوکبیعاگلان۔
رافی  :ادمحنبدیعس،انبفبہ،امیلسؿنبالبؽ،وثرنبزدی،ایبثیغ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںاکایبؿ
میتیاکامؽاھکےنیکتخسفدیع

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1101

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩یٌ٘وبٌ٣ ،اذ ب ٩ہانی ،رحب ب ٩طساز ،یحٌي ب ٩ابی ٛثيرً ،بساٟح٤یس ب ٩س٨اً ،٪بیس ب٤ً ٩ير ،ػحابی
رسو ٢حرضت ً٤ير

رح ُب بِ َُ ٩ط َّساز ٕ َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٩أَبٔی َٛثٔير ٕ ًَ ِ٩
وب ا ُِ ٟح ِو َز َجان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ َُ ٩صإ ٔ ٧ئ َح َّسثَ َ٨ا َ ِ
َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ی ٌِ ُ٘ َ
ًَ ِب ٔس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ ٔٔ ٩س َ٨ا ًُٕ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِی ٔس بِ ٔ٤َ ًُ ٩ي ِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط َح َّسثَ ُط َوکَاِ َ ٧ت َُ ٟط ُػ ِح َب ٍْ أَ ََّ ٪ر ُج َّل َسأ َ َُ ٟط َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا

َحاِ ٔ ٗ ٔ ٦ب َ٠تٔ ٥ِ ُٜأَ ِح َی ّ
ُک َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َزا َز َوًُ ُ٘ ُ
ائ
و ٚا َِ ٟواَ ٔ ٟسیِ ٔ ٩ا ِِ ٤ُ ٟش٤َ ٔ ٠ي ِ ٔن َوا ِست ٔ ِح ََل ُ ٢ا ِٟب َ ِیتٔ ا َِ َ ٟ
ا ِلَ َٜبائٔزُ َٓ َ٘ا َ ٢صُ َّ٩تٔ ِش ٍْ ٓ ََذ َ َ
َوأَ َِ ٣وا ّتا
اربامیہ نبوقعیب،اعمذ نب اہین ،رحب نب دشاد ،ییحی نب ایب ،ریث ،دبعادیمحل نب انسؿ ،دیبع نب ریمع ،احصیب روسؽ رضحت ریمع ےس
رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل! ڑبے ڑبےانگہ وکؿ ےس ںیہ؟ آپ ےن رفامایفہ ون ںیہ رھپ رافی ےن یہی افرپ فایل
دحثی ایبؿ یک۔ سج ںیم دف انگوہں اک ااضہف ذموکر ےہ اکی املسمؿ امں ابپ یک انرفامین دفرسے تیب اہلل یک ےب رحیتم رکان وج
اہمتراہلبقےہزدنیگافرومتںیم۔
رافی  :اربامیہ نبوقعیب ،اعمذ نباہین ،رحب نب دشاد ،ییحی نب ایب ،ریث ،دبعادیمحل نب انسؿ ،دیبع نب ریمع ،احصیب روسؽ رضحت
ریمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نفکاکڑپکایھبرمدہےکامؽںیمدالخےہ

ابب  :فوتیصںاکایبؿ
نفکاکڑپکایھبرمدہےکامؽںیمدالخےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1102

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا ،٪اً٤ع ،ابووائ ،١خباب٣ ،ؼٌب ب٤ً ٩ير ،حرضت ابووائ١

َّاب َٗا َِ ٣ُ ٢ؼ ٌَ ُب بِ ُ٤َ ًُ ٩يِر ٕ ُٗتٔ ََ ١ی ِو َ ٦أ ُ ُح ٕس َو٥َِ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ َٕٔ ٩ِ ًَ ١خب ٕ
َّ
َخ َد َرأِ ُس ُط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َخ َج ِت رٔ ِج ََل ُظ َوإٔذَا ُ ََّل ِی َ٨ا رٔ ِجَِ ٠یطٔ َ َ
َتُ َٟ ٩ِ ُٜط إَٔل َ ٔ٤َ٧ز ْة ُ٨َّ ٛا إٔذَا ُ ََّل ِی َ٨ا ب ٔ َضا َرأِ َس ُط َ َ
َِخ
َو َس ََُّّ ُ ٥َ ٠لوا ب ٔ َضا َرأِ َس ُط َوا ِج ٌَُ٠وا ًَل َی رٔ ِجَِ ٠یطٔ ِٔ ٩ِ ٣اْلٔذ ٔ ٔ

دمحم نب ،ریث ،ایفسؿ ،اشمع ،اوبفالئ ،ابخب ،بعصم نب ریمع ،رضحت اوبفالئ ےس رفاتی ےہ ہک بعصم نب ریمع ادح ےک دؿ
ڑلایئںیمامرےےئگافراؿےکرتہکںیماکیلبمکےکوساھچکہناھت۔بجمہاؿےکرسوکڈاھےتپنوتاؿےکاپؤںلھکاجےتافر
اپؤںڈےتکھوترسلھکاجاتہیدھکیرکآپےنرفامایلبمکےساؿاکرسڈاھپندفافراپؤںرپاذرخ(اکیاھگس)ڈاؽدف۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،اشمع،اوبفالئ،ابخب،بعصمنبریمع،رضحتاوبفالئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیصخشوکیئزیچہبہرکدےافررھپایسزیچوکفتیصایریماثےکذرہعیاپےئ
ابب  :فوتیصںاکایبؿ
اکیصخشوکیئزیچہبہرکدےافررھپایسزیچوکفتیصایریماثےکذرہعیاپےئ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1103

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہيرً ،بساہلل بً ٩لاءً ،بساہلل ب ٩بزیسہ ،حرضت بزیسہ

ئ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بَ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَب ٔیطٔ ب ُ َزیِ َس َة أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة أَ َت ِت
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُزصَي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ًَ ٩لا ٕ
یس َة َٗا َِ َٗ ٢س
َِ ا َِ ٟوَ ٔ ٟ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت َت َؼ َّسٗ ُِت ًَل َی أُم يی ب ٔ َوَ ٔ ٟ
یسة ٕ َوإَٔ َّ ٧ضا َ٣ا َت ِت َو َت َز َِ ٛت تَٔ ٠
َو َج َب أَ ِجزُ ٔک َو َر َج ٌَ ِت إَِٔ ٟی َٔ ِٔی ا ِٔ٤ٟي َر ٔ
اث َٗاَِ ٟت َوإَٔ َّ ٧ضا َ٣ا َت ِت َو ًََِ ٠ی َضا َػ ِو َُ ٦ط ِضز ٕأَ َٓیُ ِحز ٔ ُئ أَ ِو َی ِ٘ ٔضي ًَ َِ ٨ضا أَ ِ ٪أَ ُػ َوَ ٨ِ ًَ ٦ضا

َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥اَِ ٟت َوإَٔ َّ ٧ضا َ ٥َِ ٟت ُح َّخ أَ َٓ ُی ِحز ٔ ُئ أَ ِو َی ِ٘ ٔضي ًَ َِ ٨ضا أَ ِ ٪أَ ُح َّخ ًَ َِ ٨ضا َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥

ادمحنبویسن،زریہ،دبعاہلل نباطعء،دبعاہللنبربدیہ ،رضحتربدیہےسرفاتیےہہک اکیوعرتروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفآہل

فملسےکاپسآیئافروبیل۔ںیمےناینپامںوکاکیولڈنیہبہیکیھتابریمیامںاکااقتنؽوہایگےہافرفیہولڈنیرتہکںیموھچڑ
یئگ ےہ۔ آپ ےن رفامای ریتا ارج اثتب وہ ایگ افر فہ ولڈنی ےھجت ریماث ںیم یھب لم یئگ۔ فہ رھپ وبیل ریمی امں رم یئگ افر اس رپ اکی
ہنیہمےکرفزےفابجےھت ایکاسیکرطػےسریمارفزہرانھک اکیفوہاگ؟آپےنرفامایاہں رھپاسےن اہکاس ےن جحیھبہن ایک
اھتارگںیماسیکرطػےسرکولںوتایکاکیفوہاگ؟آپےنرفامایاہں(اکیفوہاجےئاگ)
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،دبعاہللنباطعء،دبعاہللنبربدیہ،رضحتربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ففقاکایبؿ
ابب  :فوتیصںاکایبؿ
ففقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1104

راوی ٣ :شسز ،یزیس ب ٩زریٍ٣ ،شسز ،بْش بٔ٣ ٩ـ٣ ،١شسز ،یحٌي  ،ابً ٩و٧ ،٪آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز

ْش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ٔ ١ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
اب ًُ َ٤زُ أَ ِر ّؿا ب ٔ َد ِیب َ َر َٓأتََی أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َػ ِب ُت أَ ِر ّؿا ٥َِ ٟ
ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕ٧ ٩ِ ًَ ٪آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢أَ َػ َ
ٕ َتأ ِ ُ٣زُنٔی بٔطٔ َٗا َ ٢إ ٔ ِٔ ٪طئ َِت َحب َِّش َت أَ ِػََ ٠ضا َو َت َؼ َّسٗ َِت ب ٔ َضا َٓ َت َؼ َّس َ ٚب ٔ َضا ًُ َ٤زُ أَُ َّ ٧ط
أ ُ ٔػ ِب َّ ٣اَل َٗ ُّم أَ ِنٔ ََص ً ٔ ِ٨سٔی ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ َِ ٜی َ
اٟشبٔی َٔ ١و َزا َز ًَ ِ ٩بٔ ِْشٕ َو َّ
اب َؤِی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َوابِ َّٔ ٩
اٟـ ِی ٕٔ ث ُ َّ٥
َقا ٔ
َقبَی َواِّ ٟز َٗ ٔ
ئ َوا ِِ ُ ٟ
ََل یُ َبا َُ أَ ِػَ ُ٠ضا َو ََل یُو َص ُب َو ََل یُ َو َّر ُث َ َ ُٔ ٠ِ ٔ ٟ

اح ًَل َی ََ ٩ِ ٣وَ ٔ ٟی َضا أَ َِ ٪یأِک ُ ََ ٨ِ ٣ٔ ١ضا بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
وٖ َویُ ِلٌ ََٔ ٥ػسٔی ّ٘ا َُي ِ َر َُ ٣ت َ٤وِّ ٕٔ ٓ ٢یطٔ َزا َز ًَ ِ ٩بٔ ِْشٕ َٗا ََ ٢و َٗا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س
َّات َٔ ُ٘وا ََل ُج ََ ٨
َُي ِ َر َُ ٣تأَثِّ ّٕ ٣َ ١اَل
دسمد،سیدینبزرعی،دسمد،رشبنب ،لض،دسمد،ییحی،انبوعؿ،انعف،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہک(اؿےکفادل)رضحت
رمعوک ربیخںیم اکیزنیم یلم۔فہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختم ںیم احرضوہےئافررعضایک ایروسؽاہلل!ےھجماکی
ایسیزنیمیلمےہسجےسرتہبےھجمیھبکہنیلمیھت۔اسےکابرےںیمآاکپایکمکحےہ؟(ینعیایکںیماےسدصہقرکدفں؟آپےن
رفامای ارگ وت اچےہ وت زنیم یک تیکلم رفک ےل افر اس ےک عفن وک دصہق رک دے۔ سپ رضحت رمع ےن اس ےک عفن وک دصہق رک دای۔
(ایس اک انؾ ففق ےہ)اس رشط رپہک الص زنیم وک ہناچیب اجےئ اگ افر ہن ہبہ ایک اجےئ اگ افر ہنفارتث ںیم لقتنم ایک اجےئ اگ ہکلب اس

ےسعفنااھٹںیئریقفرہتشدارالغؾاینپآزادیںیمافراسمرفافراجمدہافررشبیکرفاتیںیمامہمؿاکیھبااضہفےہ۔رھپبسرافی
قفتموہےئگہکوجصخشاساکوتمیلےہفہرعمفػرطہقیرپاسںیمےساھکاتکسےہاسںیموکیئرحجںیہنےہافراؿدف ںوںوک
یھبالھکےئوجامدلارہنوہں۔افردفرسیرفاتیںیمےہہکفہاسںیمےسامؽعمجرکےنفاےلہنوہں۔
رافی  :دسمد،سیدینبزرعی،دسمد،رشبنب ،لض،دسمد،ییحی،انبوعؿ،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںاکایبؿ
ففقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1105

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩زاؤز ،اب ٩وہبٟ ،یث ،حرضت یحٌي ب ٩سٌیس

َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪ب ٔ َُ ٩زا ُو َز ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َّ
اب
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩ػ َس ٍَٗٔ ًُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اَّ ٟزح ٔٔیَ ٥ص َذا
َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢ن َش َد َضا لٔی ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ

َ٣ا ََ ٛت َب ًَ ِب ُس اہللٔ ًُ َ٤زُ ِٔی ث َ َِّ َ٘ َٓ ّٕ ٤ؽ َٔ ٩ِ ٣خبَرٔظ ِٔ َ ٧ح َو َحسٔیثٔ َ٧آ ٍٕٔ َٗا ََُ ٢ي ِ َر َُ ٣تأَثِّ ّٕ ٣َ ١اَل ٓ ََ٤ا ًََٔا ًَ ِ٨طُ ٔ ٩ِ ٣ثَ َ٤زٔظ ٔ َٓ ُض َو َّ ٔ ٟ
٠شائ ٔ ٔ١
ا ٚا ِٟٔ٘ؼَّ ٍَ َٗا ََ ٢وإ ٔ َِ ٪طا َئ َول ٔ ُّی ثَ ِِ ّٕ ٤
َحوَٗ ٔ ٦ا ََ ٢و َس َ
یب َو َطض ٔ َس ًَ ِب ُس اہللٔ
اطت َ َری ٔ ٩ِ ٣ثَ َ٤زٔظ ٔ َرٗٔی ّ٘ا ٔ٠٤َ ٌَ ٔ ٟطٔ َو ََ ٛت َب ُِ ٌَ ٣ی٘ ٔ ْ
َوا ُِ ِ ٤َ ٟ
ِص ٍََ ٣
بِ ُ ٩اْلِ َ ِر َٗ ٔ ٥بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اَّ ٟزح ٔٔیَ ٥ص َذا َ٣ا أَ ِو َصي بٔطٔ ًَ ِب ُس اہللٔ ًُ َ٤زُ أَ ٔ٣يرُ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن إ ٔ َِ ٪ح َس َث بٔطٔ َح َس ْث أَ َّ ٪ثَ ِِّ ٤ا َو ٔ ِ
بِ َ ٩اْلِ َ َِ ٛو َٔ َوا ِِ ٌَ ٟب َس َّأ ٟذی ٓ ٔیطٔ َوا ِٔ٤ٟائ َ ٍَ َس ِض َّٕ ٥أًٟي ب ٔ َد ِیب َ َر َو َرٗٔی َ٘طُ َّأ ٟذی ٓ ٔیطٔ َوا ِٔ٤ٟائ َ ٍَ َّأًٟي أَك ِ ٌَ َ٤طُ َُ ٣ح َّْ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس َّ ٥َ ٠بٔا َِ ٟوازٔی َتٔ٠یطٔ َحٔ َِؼ ٍُ َ٣ا ًَ َ
ی ٔ ٩ِ ٣أَصَِ ٔ ٠ضا أَ َِ ٪لَ یُ َبا ََ َوَلَ ی ُِظت َ َری یُ ُِ٘ ٔٔ ٨طُ َح ِی ُث َرأَی ٔ٩ِ ٣
اط ِت ث ُ ََّ ٥یٔ٠یطٔ ذُو اَّ ٟزأِ ٔ
رح َد ًَل َی ََ ٩ِ ٣وَ ٔ ٟی ُط إ ٔ ِ ٪أَک َ َ ١أَ ِو آک َ َ ١أَ ِو ِ
اطت َ َری َرٗٔی ّ٘ا ُٔ ٨ِ ٣ط
اَّ ٟشائ ٔ َٔ ١وا ُِ ِ ٤َ ٟ
َقبَی َو ََل َ َ
َحوَ ٔ ٦و َذؤی ا ِِ ُ ٟ

امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ثیل،رضحتییحینبدیعسےسرفاتیےہہکےھجمدبعادیمحلےنرضحترمعےکدصہقیکاتکبیکلقن
ت
رکےکدیوجہکےٹیبںیہدبعاہللنبرمعنباباطخبےکہکہیفہاتکبےہوجاہللےکدنبےرمعےن مغےکقلعتمرحترییک(رضحت
ت
رمعےکففقرکدہابغایزنیماکانؾ مغاھت)رھپرافیےناسدحثیوکایسرطحرفاتیایکسجرطحدحثیابالںیمانعفےنایبؿ
ایکےہینعیہن امؽوجڑےنفاےلوہ ںاسےس افروج لھپاسےکرگںی فہریقففںےک ںیہ۔اسےکدعب ہّصوک ایبؿ ایکافرہی یھب
ت
اہک ہک ارگ مغ اک وتمیل اچےہ وت اس ےک ولھپں ےک دبہل ںیم اکؾ ےک فاےطس وکیئ الغؾ رخدی ےل (ینعی ابغ یک روھکایل افر اس ےک
دفرسےاکؾااجنؾدےنیےکےیل)افراسوکاھکلمعیقیبےنافروگایہدیاسرپدبعاہللنبارمقےنہکرشفعاہللاکانؾےلرکوج

ڑبارہمابؿافراہنتیرمحفاالےہہیفہفتیصانہمےہسجیکفتصاہللےکدنبےرمعےنیکوجاریماوملنینمںیہہکارگ ھجرپوکیئ
ت
احدہث وہ اجےئ (ینعی ریمیفافت وہ اجےئ) وت مغ افر رصہم نب االوکع افر وج الغؾ فاہں ےہ افر ربیخ ےک ریمے وس  ےص افر وج الغؾ
فاہں ںیہ افر وس  ےص فہ وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  ھج وک دی ےھت اس فادی ںیم وج ربیخ ےک رقبی ےہ اؿ بس یک
وتمیل اتایحت ہصفح رےہ یگ (رضحت رمع یک یٹیب افر آرضحنت یک زفہج رہطمہ) رھپ اس ےک دعب فہ صخش وج اصبح راےئ وہ اےکس
اخدناؿ فاولں ںیم ےس اس رشط رپ ہک ہی امؽ ہن اچیب اجےئ افر ہن رخدیا اجےئ ہکلب اس وک اہجں انمبس ےھجمس ریقففں اندارفں افر
زعسیفںںیماسوکرصػرکدےافروجصخشاساکوتمیلوہاسےکےیلوکیئرحجںیہنےہفہاسںیمےساھکےئایالھکےئافرہی
ہکاسیکآدمینےساسافحتظافردختمےکفاےطسوکیئالغؾرخدیے۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ثیل،رضحتییحینبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیمیکرطػےسوجدصہقوہاگاساکوثابتیموکےچنہپاگ
ابب  :فوتیصںاکایبؿ
تیمیکرطػےسوجدصہقوہاگاساکوثابتیموکےچنہپاگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1106

راوی  :ربیٍ ب ٩س٠مَي ،٪اب ٩وہب ،س٠مَي ٪اب ٩بَلًَ ،٢لء بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ

ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أ ُ َرا ُظ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠مَي ََ ٪ی ٌِىٔي ابِ َ ٩ب ٔ ََل ٕ ٩ِ ًَ ٢ا ٌََِ ٟلَ ٔ
ات ِاْل ٔ ِن َشا ُ ٪ا ِن َ٘ َل ٍَ ًَ ُِ ٨ط ًَ َُ ٠ُ ٤ط إ ٔ ََّل ٔ ٩ِ ٣ثَ ََلثَ ٍٔ أَ ِط َیا َئ
أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا ََ ٣

َٔ ٩ِ ٣ػ َس َٗ ٍٕ َجارٔیَ ٍٕ أَ ِو ًٔ ٥ِٕ ٠یُ َِ ٨ت َٔ ٍُ بٔطٔ أَ ِو َو َٕ ٟس َػإ ٔ ٟح َی ِسًُو َٟطُ

رعیبنبامیلسؿ،انبفبہ،امیلسؿانبالبؽ،العءنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایبجااسنؿرماجاتےہوتاساکلمعمتخوہاجاتےہنکیلنیتلمع(اجریرےتہںیہافراؿاکوثاباتلمراتہےہ)اکی
دصہق اجرہی دفرسے فہ ملع سج ےس ولگ دعب کت افدئہ ااھٹےت رںیہ رسیتے کین افالد وج اس ےک قح ںیم داعےئ ریخ رکیت
رےہ۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿ،انبفبہ،امیلسؿانبالبؽ،العءنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشفتیصےیکریغبرماجےئاسیکرطػےسدصہقدانی
ابب  :فوتیصںاکایبؿ
وجصخشفتیصےیکریغبرماجےئاسیکرطػےسدصہقدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1107

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤از ،ہظا ،٦حرضت ًائظہ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َٗاَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪أُم يی ا ِٓ ُتَ ٔ ٠ت ِت
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َ ََ ٟت َؼ َّس َٗ ِت َوأَ ًِ َل ِت أَ َٓ ُی ِحز ٔ ُئ أَ ِ ٪أَ َت َؼ َّس ََ ٨ِ ًَ ٚضا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ن ٌَ َِ َٓ ٥ت َؼ َّسقٔی ًَ َِ ٨ضا
َنٔ ُِش َضا َوَِ ٟو ََل ذََ ٔ ٟ
ومیسنباامسلیع،امحد ،اشہؾ،رضحتاعہشئےسرفاتی ےہہکاکیوعرت ےنروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےس رعض ایک ای
روسؽاہلل!ریمیامںااچکنرمیئگارگفہاسرطحااچکنہنرمیتوترضفردصہقدیتی۔ارگںیماسیکرطػےسدصہقدفںوتایک
اسوکاساکوثابےلماگ؟آپےنرفامایاہں(اسوکوثابےلماگ)ذہلاوتاسیکرطػےسدصہقرک۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اشہؾ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںاکایبؿ
وجصخشفتیصےیکریغبرماجےئاسیکرطػےسدصہقدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1108

راوی  :اح٤س ب٨٣ ٩یٍ ،روح بً ٩بازہ ،زُکیا ب ٩اسح٤ً ،ٙزو ب ٩زی٨ارً ،رک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض

ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ٔ٩
ُکیَّا بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙأَ ِخبَرََ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُٔ٨٣َ ٩ی ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسث َ َ٨ا َز َ ٔ
ُخّٓا َوإنٔيی
ًَبَّا ٕ
ض أَ ََّ ٪ر ُج َّل َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪أُم يی تُ ُو ِّٓ َی ِت أَ َٓ َی َِ ٌُ َٔ ٨ضا إ ٔ َِ ٪ت َؼ َّسٗ ُِت ًَ َِ ٨ضا َٓ َ٘ا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٪َّ ٔ َّٓ ٢لٔی ََ ِ ٣

أ ُ ِطض ٔ ُس َک أَنيی َٗ ِس َت َؼ َّسٗ ُِت بٔطٔ ًَ َِ ٨ضا

ادمحنبعینم،رفحنبابعدہ،زرکاینبااحسؼ،رمعفنبدانیر،رکعہم،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکاکیصخشےنروسؽاہلل
ےسرعضایکایروسؽاہلل! ریمیامںرمیئگےہارگںیماسیکرطػےسدصہقرکدفںوتایکاسوک اساکوثابےلماگ؟آپ ےن
رفامایاہںفہصخشوبالریمااکیابغےہںیمآوکپوگاہانبرکاتہکوہںہکفہابغںیمےناینپامںیکرطػےسدصہقرکدای۔

رافی  :ادمحنبعینم،رفحنبابعدہ،زرکاینباقحس،رمعفنبدانیر،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںاکایبؿ
وجصخشفتیصےیکریغبرماجےئاسیکرطػےسدصہقدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1109

راوی ً :باض ب ٩وٟیس ب٣ ٩زیس ،اوزاعی ،حشا ٪بً ٩لیہ٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو ب ٩اٌٟاؾ

َّاض بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟیسٔ بِ ٔ٣َ ٩زِ َی ٕس أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َح َّسثَىٔي َح َّشا ُ ٪بِ ُٔ ًَ ٩ل َّی ٍَ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ا ٌَِ ٟب ُ
اؾ بِ ََ ٩وائ ٕٔ ١أَ ِو َصي أَ ِ ٪ی ٌُِت َُٔ ٨ِ ًَ ٙط ٔ٣ائ َ ٍُ َر َٗ َب ٍٕ َٓأ َ ًِ َت َ ٙابُِ ُ٨ط صٔظَ ْاَ ٦خ ِٔ ٤شي َن َر َٗ َب ٍّ َٓأ َ َرا َز ابُِ ُ٨ط ًَ ِْ ٤زو أَ ِ٪
ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَ َّ ٪ا َِ ٌَ ٟ
ی ٌُِت َُٔ ٨ِ ًَ ٙط ا َِ ٟد ِٔ ٤شي َن ا َِ ٟباٗ ٔ َی ٍَ َٓ َ٘ا ََ ٢حًَّي أَ ِسأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أتََی أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

وَ ٪ر َٗ َب ٍّ
َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪أَبٔی أَ ِو َصي بٔ ٌَ ِت ٔ٣ٔ ٙائٍَٔ َر َٗ َب ٍٕ َوإ ٔ َّ ٪صٔظَ ا ّ٣ا أَ ًِ َت َ٨ِ ًَ ٙطُ َخ ِٔ ٤شي َن َو َب٘ ٔ َی ِت ًََِ ٠یطٔ َخ ُِ ٤ش َ
اِ ٣ُ ٪ش٤ّ ٔ ٠ا َٓأ َ ًِ َت ِ٘ت ُُِ ٨ِ ًَ ٥ط أَ ِو َت َؼ َّس ِٗت ُُِ ٨ِ ًَ ٥ط أَ ِو َح َح ِحت ُُِ ٨ِ ًَ ٥ط
أََٓأ ُ ًِت ُُٔ ٨ِ ًَ ٙط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إُٔ َّ ٧ط َِ ٟو ک َ َ
َ
بَ َُ َِ ٠ط ذََ ٔ ٟ

ابعس نب فدیل نب زمدی ،افزایع ،اسؿ نب ہیطع ،رمعف نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ےس رفاتی ےہ ہک اعص نب
فالئےنفتیصیکیھتہک(رمےنےکدعب)اسیکرطػےسوسالغؾآزادےیکاجںیئ۔سپاسےکےٹیباشہؾےناچپسالغؾآزاد
ےیکافراسےکدفرسےےٹیبرمعےنہیقباچپسالغؾآزادرکےناکارادہایک۔نکیلاسےناہکہکےلہپںیماسہلسلسںیمروسؽاہلل
ےسدرایتفرکولں سپفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمآایافررعضایکایروسؽاہلل!ریمےابپےنوسالغؾ
آزادرکےنیکمہوکفتیصیکیھت(ریمےاھبیئ)اشہؾےناچپسالغؾآزادرکدیںیہافرریمےذہمہیقباچپسالغومںوکآزاد
رکانابیقےہوتایکںیماےنپابپیک رطػےساؿوکآزادرکدفں؟آپےنرفامایارگفہ(ریتاابپ)املسمؿوہاتافرمتاسیکرطػ
ےسالغؾآزادرکےت ایاسیک رطػےس دصہقرکےتایاسیکرطػ ےس جحرکےت وت اسوک اؿزیچفںاکوثاب اتلم۔(نکیلوچہکن
اسیکومتاحتلرفکںیموہیئےہاسےیلاباسےکےیلوکیئلمع دیفںیہنوہاگ)
رافی  :ابعسنبفدیلنبزمدی،افزایع،اسؿنبہیطع،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگ وکیئ صخش رقض داری یک احتل ںیم فافت اپ اجےئ افر ااکس امؽ وموجد وہ وت اس ےک فارث وک رقض وخاوہں ےس

تلہمدولایئاجیگیئ
ابب  :فوتیصںاکایبؿ
ارگوکیئصخشرقضدارییکاحتلںیمفافتاپاجےئافرااکسامؽوموجدوہوتاسےکفارثوکرقضوخاوہںےستلہمدولایئاجیگیئ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1110

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،طٌیب ب ٩اسح ،ٙہظا ٦ب ٩رعوہ ،وہب بٛ ٩یشا ،٪حرضت جابز بً ٩بساہلل

اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
رع َو َة ًَ َِ ٩وص ِٔب بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
ئ أَ َُّ ٪ط ٌَ ِی َب بِ َ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َاست َ ِ٨وَ َز ُظ َجاب ٔ ْز َٓأبََی ََٓ َ ََّ ٥َ ٠جاب ٔ ْز أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ
اہللٔ أََّ٧طُ أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪أَبَا ُظ تُ ُوِ ي َی َو َت َز َک ًََِ ٠یطٔ ثَ ََلث ٔي َن َو ِس ّ٘ا َ ٔ ٟز ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١یَ ُضو َز ٓ ِ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ی ِظ َٔ ٍَ َٟطُ إَِٔ ٟیطٔ َٓ َحا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وک َ َّ ٥َ ٠ا َِ ٟی ُضوز ٔ َّی َ ٔ ٟیأ ِ ُخ َذ ثَ ََ ٤ز ِ َ ٧دٔ٠طٔ ب ٔ َّأ ٟذی َٟطُ ًََِ ٠یطٔ
ا ٚا َِ ٟحس َ
َٓأبََی ًََِ ٠یطٔ َوک َ َُّ ٤َ ٠ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ ِ٨و َٔز ُظ َٓأبََی َو َس َ
ٔیث
دمحم نب العء ،بیعش نب ااحسؼ  ،اشہؾ نب رعفہ ،فبہ نب اسیکؿ ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک بج اؿ ےک فادل اک
ااقتنؽ وہا وت اؿ ےک افرپ اکی وہیدی اک نیت فقس (وجھکر) اک رقہض اھت۔ رضحت اجرب ےن اس وہیدی ےس تلہم بلط یک اس ےن
تلہمدےنیےسااکنررکدایوترضحتاجربےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسافسرشاچیہ۔سپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملساسوہیدیےکاپسرشتفیےلےئگافرابتیک۔آپےنرفامایاےنپرقضےکدبہلںیموتایکس وپریلصفےلےلرگماس
ےن ااکنر رکدای۔ بت آپ ےن رفامای ااھچ وت رھپ وت اجرب وک تلہم دے نکیل اس ےن اس ےس یھب ااکنر رک دای۔ رافی ےن اس ےک دعب
وپریدحثیایبؿیک۔
رافی  :دمحمنبالعء،بیعشنباقحس،اشہؾنبرعفہ،فبہنباسیکؿ،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
ملعارفلاضئےنھکیسیکتلیضفاکایبؿ
ابب  :رفاضئاکایبؿ

ملعارفلاضئےنھکیسیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1111

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح اب ٩وہبً ،بساٟزح ٩٤ب ٩زیازً ،بساٟزح ٩٤ب ٩رآٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو ب ٩اٌٟاؾ

اٟسحٔ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩زٔ َیاز ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ اٟتَُّ٨وخٔ ِّی
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زو ٔ بِ ِٔ َّ ٩
َ َٓ ُض َو َٓ ِـ ْ ١آ َی ٍْ
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اؾ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِ ٥ُ ٠ِ ٌٔ ٟثَ ََلثَ ٍْ َو َ٣ا س َٔوی ذََ ٔ ٟ
یـ ٍْ ًَاز ٔ ٍَْ ٟ
ُِ ٣ح َ ٍْ ٤َ ٜأَ ِو ُس ََّٗ ٍْ ٨ائ َٔ ٍْ ٤أَ ِو َ َٔف َ

ادمح نب رمعف نب رسح انب فبہ ،دبعارلنمح نب زاید ،دبعارلنمح نب راعف ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدرتقیقحملعدنینیتزیچںیںیہاکیآایتامکحمت(ینعیاتکباہللےکفہااکحؾوجریغ
وسنمخںیہ)دفرسے تناقہمئ(ااحدثیہحیحص)رسیتےرفیصةاعدہل(رتہکیکافصنمہنمیسقتاکملع)
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسحانبفبہ،دبعارلنمحنبزاید،دبعارلنمحنبراعف،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الکہلاکایبؿ
ابب  :رفاضئاکایبؿ
الکہلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1112

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١سٔیاٜ٨٣ ،٪سر ،حرضت جابز

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا َی ُ٘و ُ٣َ ٢ز ٔ ِؿ ُت َٓأ َ َتانٔی أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ
َّ
ُ
َ
ِِم ًَل َ َّی َٓ ٥َِ ٠أُک َ ُِّ ٤ِ ٠ط َٓ َت َو َّؿأ َ َو َػ َّب ُط ًَل َ َّی َٓأ َ َٓ ِ٘ ُت َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ی ٌُوزُنٔی ص َُو َوأبُو بَ ِرکٕ َ٣ا ٔط َیي ِ ٔن َو َٗ ِس أُ ٔ َ
َ ُٗ ِ ١اہللُ ُی ِٔت ٔیِٔ ٥ِ ُٜی ا ََِ َ َٟل ٍَٟٔ
ٕ أَ ِػ َِٔ ٍُ ٨ی َ٣الٔی َولٔی أَ َخ َو ْ
ات َٗا َ٨َ َٓ ٢زََِ ٟت آ َی ٍُ ا َِ ٤َ ٟوارٔیثٔ َی ِش َت ِٔتُوَ َ ٧
َِ ٛی َ
ادمحنبلبنح،ایفسؿ ،دکنمر ،رضحتاجربےسرفاتیےہہکاکیرمہبت ںیمامیبروہا وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملسافراوبرکب
اپایپدہریمیایعدتوکرشتفیالےئ۔ںیموہیبشاھتاسےیلآپےسوگتفگہنرکاکسآپےنفوضایکافرفوضاکاپین ھجرپڈاالسج
ےس ریمی وہیب یش دفر وہ یئگ۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ںیم اےنپ امؽ یک میسقت ےسیک رکفں؟ ریمی رصػ ںینہب ںیہ (اؿ ےک

َ یُف ِْتبُک
العفہ وکیئ افر ریما فارث ںیہن ےہ) رضحت اجرب ےتہک ںیہ بت ریماث یک آتی انزؽ وہنب َت ْشتَفْ ُیو ُ
َ
َ
ل
ْ
ل
ْ
ّللّ م ِف ا االَ ِة (اے
قا ُ
ي ْ
َ َ
دمحم!ہیمتےسالکہلاکمکحدرایتفرکےتںیہوترفامدےئجیہکالکہلےکابرےںیماہللاکمکحہیےہ)
رافی  :ادمحنبلبنح،ایفسؿ،دکنمر،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجیکرصػںینہبوہںافرافالدہنوہاساکمکح
ابب  :رفاضئاکایبؿ
سجیکرصػںینہبوہںافرافالدہنوہاساکمکح

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1113

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہٛ ،ثير ب ٩ہظا ،٦ابوزبير ،حرضت جابز

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َٛثٔيرُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٦ی ٌِىٔي َّ
اٟس ِست َُوائٔ َّی ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ٢
اط َت َِ ٜی ُت َوً ٔ ِ٨سٔی َس ِب ٍُ أَ َخ َوا ٕ
ِ
ت ٓ ََس َخ ًََ ١ل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٔ٨َ َٓ ٥َ ٠ذ ِٔی َو ِجه ٔی َٓأ َ َٓ ِ٘ ُت َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ٢

اہللٔ أَ ََل أُوصٔي ْٔلَ َخ َوات ٔی بٔاُّ ٟثُ٠ثٔ َٗا َ ٢أَ ِح ٔش ُِِ ٠ُٗ ٩ت َّ
اک َِّ ٣ی ّتا ٔ٩ِ ٣
َخ َد َو َت َز َٛىٔي َٓ َ٘ا ََ ٢یا َجابٔزُ ََل أ ُ َر َ
اٟظ ِ ُ
َّط َٗا َ ٢أَ ِح ٔش ِ ٩ث ُ ََّ َ ٥
اَ ٪جاب ٔ ْز َی ُ٘و ُ ٢أُِ٧زَِٔ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ٍُ ِ ٔ َّی
َٔ َص َذا َوإ ٔ َّ ٪اہللَ َٗ ِس أَِ٧زَ َََ ٓ ٢بي َّ َن َّأ ٟذی ْٔلَ َخ َوات ٔ َ
َو َجٌ َ
َ َٓ َح ٌَ َُ َٟ ١ض َّ٩اُّ ٟثَ ُ٠ثي ِ ٔن َٗا ََ َ ََٓ ٢
َ ُٗ ِ ١اہللُ ُی ِٔت ٔیِٔ ٥ِ ُٜی ا ََِ َ َٟل ٍَٟٔ
َی ِش َت ِٔتُوَ َ ٧

امثعؿ نب ایب ہبیش، ،ریث نب اشہؾ ،اوبزج  ،،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہہک اکی رمہبت ںیم امیبر وہا ریمیاستںینہبںیھت۔ روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس (ایعدت ےک ےیل) رشتفی الےئ (ںیم وہیبش اھت) آپ ےن ریمے ہنم رپ دؾ ایک وت  ھج وک
اافہقوہ ایگ۔ ںیم ےنرعض ایکایروسؽاہلل!ایک ںیماینپونہبں ےکےیلدفاہتیئ یکفتیصرکدفں؟آپےنرفاماییکین رک۔رھپ ںیم
ےنوپاھچ ایکآدےھ امؽیکفتیصرکدفں؟آپےنرھپ رفاماییکینرک۔رھپآپرشتفیےلےئگ افر  ھجوکوھچڑ دایافراجےت فتق
رفامایاےاجرب!ریماایخؽےہ متاس امیبریےسںیہنرمف ےگافراہللاعتیلےناانپمکح انزؽرفامایافراہمتریونہبںاک ہصحایبؿ ایک وت
یعتب َت
ش
ت
ْ
َ
ف
ی
ُ
ْ
ي
و
اؿےکےیلدفاہتیئرقمررفامای۔رافیاکایبؿےہہکرضحتاجربےتہکںیہہکاسابرےںیمہیآتیانزؽوہیئیھت
َ َ
ُ یُفْت ُک
ّللَّ ِب ْم ِفالْلَ َ االَ ِة۔
قا ُ
ْ
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،،ریثنباشہؾ،اوبزج ،،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
سجیکرصػںینہبوہںافرافالدہنوہاساکمکح

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1114

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥طٌبہ ،ابواسح ،ٙحرضت بزاء بً ٩ازب

آَخ آیَ ٍٕ َ٧زََِ ٟت ِٔی ا ََِ َ َٟل ٍَٔ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا َُ ٔ ٢
َ ُٗ ِ ١اہللُ ُی ِٔت ٔیِٔ ٥ِ ُٜی ا ََِ َ َٟل ٍَٟٔ
َی ِش َت ِٔتُوَ َ ٧

ملسم نب اربامیہ ،ہبعش ،اوب ااحسؼ  ،رضحت رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک الکہل ےک ابرے ںیم وج بس ےس آرخی آتی انزؽ
ُ یُفْت ُک
یَشتَ ْ
ّللَّ ِب ْم ِفالْلَ َ االَ ِةےہ
قا ُ
ي ْ
وہیئفہ ْ ف ُیو َ َ
رافی  :ملسمنباربامیہ،ہبعش،اوباقحس،رضحترباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
سجیکرصػںینہبوہںافرافالدہنوہاساکمکح

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1115

راوی ٨٣ :ؼور ب ٩ابی ٣زاح ،٥ابوبرک ،ابواسح ،ٙحرضت بزاء بً ٩ازب

ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ
ور بِ ُ ٩أَبٔی ُ٣زَاح َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِرکٕ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼ ُ

یَ آیَ ٍُ اٟؼَّ ِی ٕٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت ْٔلَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٙص َُو َ٩ِ ٣
َ ِٔی ا ََِ َ َٟل َ٤ََ ٓ ٍٟٔا ا ََِ َ َٟل ََٗ ٍُ ٟا َ ٢تُ ِحز ٔ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َی ِش َت ِٔتُوَ َ ٧
َ
ََ ٣
َ هَ ُّ٨وا أَُ َّ ٧ط ََ ٛذَ ٔ ٟ
ات َوَ ٥َِ ٟی َس َِ َوَّ ٟسا َو ََل َواّ ٔ ٟسا َٗا ََ َٛ ٢ذَ ٔ ٟ

وصنمرنبایبزمامح،اوبرکب،اوبااحسؼ،رضحترباءنباعزبےسرفاتیےہہکاکیصخشروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
َ یُف ِْتبُ ْک
اپس آای افر وبال ای روسؽ اہلل! ی َْش َتفْ ُیو ُ
َ
َ
ل
ْ
ل
ّللّ م ِف ا االَ ِة ںیم الکہل ےس ایک رماد ےہ؟ آپ ےن رفامای ےھجت فہ آتی اکیف ےہ وج
قا ُ
ي ْ
َ َ
رگویمں ےک وممس ںیم انزؽ وہیئ (وسرہ اسنء اک ادتبایئ ہصح وممس رسام ںیم انزؽ وہا افر آرخ اک وممس رگام ںیم۔ آاکپ ااشرہ اس وسرة
ےک آرخی ہصح یک رطػ ےہ)۔ اوبرکب ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اوبااحسؼ ےس وپاھچ ہک ایک الکہل اوکس ےتہک ںیہ وج اےنپ رمےن ےک دعب ہن
وکیئاٹیبوھچڑےافرہنابپ؟اوھنںےناہکاہںولوگںےنااسییہاھجمسےہ
رافی  :وصنمرنبایبزمامح،اوبرکب،اوباقحس،رضحترباءنباعزب

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

افالدیکریماثاکایبؿینعیاٹیبیٹیبافروپاتوپیتیکریماثاکایبؿ
ابب  :رفاضئاکایبؿ
افالدیکریماثاکایبؿینعیاٹیبیٹیبافروپاتوپیتیکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1116

راوی ً :بسہلل بً ٩ا٣ز ب ٩زرارہً ،لی ب٣ ٩شہز ،اً٤ع ،ابوٗیص ،حرضت ہذی ١بَ ٩شجی ١اوزی

َش ِحبٔی َ١
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ ٔ ٩ز َُر َار َة َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ ِی ٕص اْلِ َ ِوز ٔ ِّی ًَ ِ ٩صُزَیِ ٔ ١بِ َٔ ُ ٩
یٌ ٍَ ٓ ََشأ َ َُ ٟض َ٤ا ًَ ِ ٩ابِ ََ ٍٕ ٨وابِ َ ٍٔ ٨ابِ َٕ ٩وأ ُ ِخ ٕت ْٔلَ ٓ ٕب َوأ ُ َٓ٘ َٓ ٕ ٦اَلَ
وسي اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َو َسَ ٤َِ ٠
اْلِ َ ِوز ٔ ِّی َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی أَبٔی َُ ٣
ا ٪بِ َٔ ٩رب ٔ َ

ٕ َو ٥َِ ٟیُ َو ِّرثَا ابِ َٔ ٍَ ٨اَلبِ َٔ ٩ط ِیئّا َوأ ِ ٔ
ت ابِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َُّٓٔ َّ ٧ط َسیُ َتابٔ ٌُ َ٨ا َٓأ َ َتا ُظ
ٕ َوِْ ٔ ٟلُ ِختٔ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ٔب َواْلِ ُ ِّ ٦اِ ٨ِّ ٟؼ ُ
َٔلبِ َ٨تٔطٔ اِ ٨ِّ ٟؼ ُ
ئ أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی
ََ ٓ ١شأ َ َٟطُ َوأَ ِخب َ َر ُظ بٔ َ٘ ِؤٟض ٔ َ٤ا َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س َؿ َُِ ٠٠ت إٔذّا َو َ٣ا أََ٧ا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟض َت ٔس َ
یَ ٩و َل ٜٔىِّي َسأ َ ِٗ ٔضي ٓ َٔیضا بٔ َ٘ َـا ٔ
اَّ ٟز ُج ُ
ٕ َو َٔلبِ َٔ ٍٔ ٨اَلبِ َٔ ٩س ِض َْ ٥ت ٍُ ٠َ ٔ٤ِٜاُّ ٟثَ ُ٠ثي ِ ٔن َو َ٣ا بَِ ٔ َی َِْٓ ٔ ٠لُ ِختٔ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ٔب َواْلِ ُ ِّ٦
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٔ ٥َ ٠لبِ َ٨تٔطٔ اِ ٨ِّ ٟؼ ُ

دبعہلل نب اعرم نب زرارہ ،یلع نب رہسم ،اشمع ،اوبسیق ،رضحت ذہلی نب رشلیج افدی ےس رفاتی ےہ ہک اوبومیس ارعشی افر
املسؿ نب رہعیب ےک اپس اکی صخش آای افر اؿ دفونں ےس اکی یٹیب اکی وپیت افر اکی یگس نہب (ےک درایمؿ رتہک یک میسقت ےک
قلعتم ہلئسم) درایتف ایک۔ اؿ دفونں رضحات ےن ہک یٹیب ےک ےیل آداھ ےہ افر یگس نہب ےک ےیل آداھ ےہ افر اوھنں ےن وپیت وک
ریماثںیمرشکیرقارںیہندایافروساؽدننکہےساہکہک اجرکیہیہلئسمدبعاہللانب وعسمدےسیھب وپھچول(ںیمہ ادیمےہ)اس
ہلئسم ںیم فہ امہری وماب ت رکںی ےگ۔ سپ فہ صخش رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےک اپس آای افر اؿ ےس یہی ہلئسم درایتف ایک افر
اسھتیہاؿ دفونںرضحاتاکوقؽ(ہکفہیھبامہریوماب ترکںیےگ)لقنرکدای(ہینسرک)دبعاہللنبوعسمدےناہک(ارگ ںیم
روسؽدخایلصاہللہیلعفآہل فملس ےک ہلصیفےکاقمہلبںیم ،سجاکاؿرضحاتوک ملع ںیہنےہ۔اؿ ےکہلصیفیک اتدیئرکفں اگوت)
ںیمراہےسےبراہوہاجؤںاگ افرںیمراہےسےبراہوہےنفاولںںیمےسںیہنوہں(ذہلااؿےکہلصیفیکاتدیئںیہنرکاتکس)ہکلب
ںیموتفیہہلصیفدفںاگوجاےسییہاکیہلئسمںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاھتافرفہہیہکیٹیبےکےیلآداھافروپیت
ےکےیلاکیہصح(ینعیاٹھچہصح)دفاہتیئوکوپرارکےنےکےیلافراسےکدعبوجابیقےچبفہیگسنہبےکےیلےہ۔
رافی  :دبعہللنباعرمنبزرارہ،یلعنبرہسم،اشمع،اوبسیق،رضحتذہلینبرشلیجافدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
افالدیکریماثاکایبؿینعیاٹیبیٹیبافروپاتوپیتیکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1117

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١اباٗ ،٪تازہ ،ابوحشا ،٪حرضت اسوز ب ٩یزیس

یس أَ ٌََّ ٣ُ ٪اذَ بِ ََ ٩ج َب َٕ ١و َّر َث
ا ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ِس َوز ٔبِ َٔ ٩یز ٔ َ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبَا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ َح َّسثَىٔي أَبُو َح َّش َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ٕ َوص َُو بٔا َِ ٟی ََ ٩ٔ ٤ؤ َ ٧ي ُّي اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ و ٌَّی
أ ُ ِخ ّتا َوابِ ََ َٓ ٍّ ٨ح ٌَ ََ ِّ١َُٟٔ ١واح َٔسة ٕ ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا اِ ٨ِّ ٟؼ َ

ومیس نب اامسلیع ،اابؿ ،اتقدہ ،اوباسؿ ،رضحت اوسد نب سیدی ےس رفاتی ےہ ہک اعمذ نب لبج ےن اکی نہب افر اکی یٹیب ےک
درایمؿ ریماث میسقتیک وت اؿدفونں وکآداھ آداھ دای۔ اعمذنب لبج اؿ دونں نمی ںیم ےھت افر روسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ایحتےھت۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،اابؿ،اتقدہ،اوباسؿ،رضحتاوسدنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
افالدیکریماثاکایبؿینعیاٹیبیٹیبافروپاتوپیتیکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1118

راوی ٣ :شسز ،بْش بٔ٣ ٩ـً ،١بساہلل ب٣ ٩ح٤س بً٘ ٩ی ،١حرضت جابز بً ٩بساہلل

َخ ِج َ٨ا ٍََ ٣
ْش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٕٔ ٔ ًَ٘ ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
یَ ٩ِ ًَ ١جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ َ ٢
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّي ٔجئِ َ٨ا ا َِ ٣زأَ ّة ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ ِٔی اْلِ َ ِس َوا َٔ َٓ ٚحائ َ ِت ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ بٔابِ ََ ٨تي ِ ٔن ََ ٟضا َٓ َ٘اَِ ٟت َیا
اس َتَٔا َئ ًَ ُُّ ٤ض َ٤ا َ٣ا َُ ٟض َ٤ا َو ٔ٣ي َراثَ ُض َ٤ا ک ُ َّ٠طُ ََٓ ٥َِ ٠ی َس َِ َُ ٟض َ٤ا
َر ُسو َ ٢اہللٔ صَا َتا ٔ ٪ب ٔ َِ ٨تا ثَابٔتٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ُٗتٔ ََ ٌَ ٣َ ١
َ َی ِو َ ٦أُحُ ٕس َو َٗ ِس ِ

اَ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِ٘ ٔضي
َّ ٣اَل إ ٔ ََّل أَ َخ َذ ُظ ٓ ََ٤ا َت َزی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ ََواہللٔ ََل تُ َِ َٜ ٨حا ٔ ٪أَبَ ّسا إ ٔ ََّل َو َُ ٟض َ٤ا َْ ٣
وػی ٥ُ ُٜاہللُ ِٔی أَ ِو ََلز ٔ ُِ ٥ِ ٛاْل َی ٍَ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِز ًُوا لٔی
ئ یُ ٔ
َ َٗا ََ ٢وَ٧زََِ ٟت ُس َورةُ اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
اہللُ ِٔی ذََ ٔ ٟ
َ
ْش ٓ ٔیطٔ إٔ٤َ َّ ٧ا ص َُ٤ا
ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة َو َػاح َٔب َضا َٓ َ٘ا َ٤ِّ ٌَ ٔ ٟ ٢ض ٔ َ٤ا أَ ًِ ٔلض ٔ َ٤ا اُّ ٟثَ ُ٠ثي ِ ٔن َوأَ ًِ ٔم أ ُ َُّ ٣ض َ٤ا اٟث َُُّ ٩َ ٤و َ٣ا بَِ ٔ َی ََٓ ٠
ََ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز أَ ِخ َلأ بٔ ِ ْ
ابِ ََ ٨تا َس ٌِ ٔس بِ ٔ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ َوثَاب ٔ ُت بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص ُٗتٔ ََ ١ی ِو َ ٦ا َِ َ ٟمَي ٍَٔ ٣

دسمد ،رشب نب  ،لض ،دبعاہلل نب دمحم نب ،لیق ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہہک اکی رمہبت مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےکاسھترفسںیمےلکناہیںکتہکمہاوساػ(رحؾدمہنی)ںیماکیااصنریوعرتےکاپسےچنہپوجروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکاپساینپدفک ںویںوکےلرکآیئیھت۔وبیل۔ایروسؽاہلل!ہیدفونںاثتبنبسیقیکںایٹیںںیہوجآپےکاسھت
گنجادحںیم(رشکیےھتافر)دیہشوہےئ۔اباؿےکاچچےناؿاکاسراامؽافراسرارتہکنیھچایلےہافراؿےکےیلھچکںیہن
وھچڑا۔ابآپ یہ اؿ ےک ابرےںیم ھچکرفامےیئویکہکن دخبابجکتاؿےک اپس امؽہنوہاؿ ےسوکیئاکنحرکان دنسپہنرکے
طک
اگ۔آپےنرفامایاسابرےںیماہللیہہلصیفرفامےئاگ۔رھپوسرہاسنءیکہیآتیوی ب ماہللیفافالدمکانزؽوہیئ۔روسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وعرت وک افر اس ےک وشرہ ےک اھبیئ وک الب اجیھب۔ آپ ےن اؿ ڑلویکں ےک اچچ ےس رفامای اؿ ڑلویکں وک
دفاہتیئ امؽ دے افر اؿ یک امں وک آ ںیاں ہصح دے۔ اس ےک دعب وج ابیق ےچب فہ ریتا ےہ اوبداؤد رفامےت ںیہ اس دحثی ںیم رشب
ےسیطلغوہیئ(وجہی اہکہکہیدفونں اثتب نبسیقیک ںایٹیںںیہوجادح ےکدؿدیہش وہےئ)حیحصہی ےہہک ہیدفونں ڑلایکںدعس
نبتتیغیکںیھت۔افراثتبنبسیقگنجامیہمںیمدیہشوہےئےھت۔
رافی  :دسمد،رشبنب ،لض،دبعاہللنبدمحمنب،لیق،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
افالدیکریماثاکایبؿینعیاٹیبیٹیبافروپاتوپیتیکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1119

راوی  :اب ٩رسح ،اب ٩وہب ،زاؤز بٗ ٩یصً ،بساہلل ب٣ ٩ح٤س بً٘ ٩ی ،١حرضت جابز بً ٩بساہلل

اٟسحٔ َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َزا ُوزُ بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص َوَُيِرُ ُظ ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا ِِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟبسٔ اہللٔ بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔٔ ًَ٘ ٩ی ٕ١
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩
ََ َو َت َز َک ابِ ََ ٨تي ِ ٔن َو َس َ
اِ َ ٧ ٚح َو ُظ َٗا َ ٢أَبُو
ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ َة َس ٌِ ٔس بِ ٔ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ َٗاَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ََّ ٪س ٌِ ّسا صََ ٠
َزا ُوز َو َص َذا ص َُو أَ َػ ُّح

انبرسح،انبفبہ،داؤدنبسیق،دبعاہللنبدمحمنب،لیق،رضحتاجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکدعسنبرعیبیکویبیےن
اہک ای روسؽ اہلل! (گنج ادح ںیم) دعس دیہش وہ ےئگ افر ہی ںایٹیں وھچڑ ےئگ۔ رافی ےن رھپ ااسی یہ ومضمؿ ایبؿ ایک اسیج ہک دحثی ابال
ںیمسگرااوبداؤدےتہکںیہہکیہیحیحصےہ۔
رافی  :انبرسح،انبفبہ،داؤدنبسیق،دبعاہللنبدمحمنب،لیق،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دادیافرانینیکریماثاکایبؿ
ابب  :رفاضئاکایبؿ
دادیافرانینیکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1120

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا ،َٟاب ٩طہابً ،ث٤ا ٪ب ٩اسح ٙب ٩رحطہ ،حرضت ٗبیؼہ ب ٩ذویب

یؼ ٍَ بِ ٔ ٩ذُ َؤیِبٕ أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢جائ َ ِت
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
َخ َط ٍَ ًَ َِٗ ٩ب ٔ َ
ا ٪بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ َٔ َ ٩
ا َِ ٟح َّسةُ إلٔ َی أَبٔی بَ ِرکٕ ِّ
اب اہللٔ َت ٌَال َی َط ِی ْئ َو َ٣ا ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت ِٔ ََٔ ٟی ُس َّٔ َ ٧ ٍٔ ٨ي ِّي اہللٔ َػلَّی
یَ ٙت ِشأَُ ُٟط ٔ٣ي َراثَ َضا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ِٔ ََٔ ٟی َ ٔ ٛت ٔ
اٟؼ ِّس ٔ

َ
َ
رض ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اض َٓ َ٘ا َ ٢ا ِِٔ٤ُ ٟي َرةُ بِ ُُ ٩ط ٌِ َب ٍَ َح َِ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ط ِیئّا ٓ ِ
اض ٓ ََشأ َ ٢اَ ٨َّ ٟ
َار ٔجعٔی َحًَّي أَ ِسأ َ ٢اَ ٨َّ ٟ

َ َُيِرُ َک َٓ َ٘ َاَ ٣ُ ٦ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣َ ٩شَ٘ َٓ ٍَ ٤ََ ٠ا َِ ٣ٔ ٢ث َ٣َ ١ا َٗا َ ٢ا ِِٔ٤ُ ٟي َرةُ بِ ُ٩
اٟش ُس َض َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َص َِ ٌَ ٣َ ١
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًِ َلاصَا ُّ
َ
اب َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َت ِشأَُ ُٟط ٔ٣ي َراثَ َضا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ِٔ ََٔ ٟی
َخی إلٔ َی ًُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ُط ٌِ َب ٍَ َٓأ ِنٔ ََذ ُظ ََ ٟضا أَبُو بَ ِرکٕ ث ُ ََّ ٥جائ َ ِت ا َِ ٟح َّسةُ اْلِ ُ ِ َ

َّ
َّ
اٟش ُس ُض
ْفائ ٔٔف َو َل ٩ِٔ ٜص َُو ذََ ٔ ٟ
َ ٔ ٛت ٔ
اب اہللٔ َت ٌَال َی َط ِی ْئ َو َ٣ا ک َ َ
َ ُّ
ا ٪ا َِ َ٘ ٟـا ُئ أ ٟذی ُٗ ٔض َي بٔطٔ إَٔل َِ ٔ ٟي ِر ٔ ٔک َو َ٣ا أََ٧ا بٔزَائ ٔ ٕس ِٔی ا َِ َ ٟ
َّٓ ٔ ِ ٪ا ِج َت ٌَِ ٤ت َُ٤ا ٓ ٔیطٔ َٓ ُض َو بَ ِی َ٤َ ُٜ٨ا َوأَیَّ ُت٤َ ُٜا َخَِ ٠ت بٔطٔ َٓ ُض َو ََ ٟضا
یبنعق،امکل،انباہشب،امثعؿنبااحسؼنبرحہش،رضحتہصیبقنبذفبیےسرفاتیےہہک(اکیصخشیک)دادیےنرضحت
اوبرکب دصقی ےک اپس اج رک اینپ ریماث بلط یک وت رضحت اوبرکب ےن اس ےس رفامای اہلل یک اتکب (رقآؿ) ںیم ریتے ےیل وکیئ
ہصح رقمرںیہنایکایگافرہنیہ تنروسؽںیمےھجمریتاوکیئہصحولعمؾےہ۔اسفتقوتیلچاجدعبںیمںیمولوگںےسوپوھچںاگ
(ایکاؿوک اسہلسلس ںیموکیئ دحثیروسؽولعمؾےہ)سپاوھنںےنولوگںےسوپاھچوتریغمہ نبہبعشےناہک ہکںیم روسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہل فملسےکاپسوموجداھتآپےندادیوک اٹھچہصحدالای اھترضحتاوبرکبےناؿےس وپاھچایک اسفتقاہمترے
اسھت وکیئ افر یھب اھت؟ وت دمحم نب ہملسم ڑھکے وہےئ افر فاسی یہایبؿ دای اسیجہک ریغمہ نب ہبعشدے ت ے ےھت۔سپ رضحت اوبرکب
ےناسوعرتےکےیلفیہمکحانذفرفام دای(ینعیاسوکاٹھچہصحدالای)اسےکدعبرضحترمعےکزامہنںیماکیانینریماثبلط
رکےنےئلیکآیئاںوہںےنرفامایاہللیکاتکبںیموتریتےےیلوکیئمکحںیہنےہافررضحتاوبرکبےکزامہنںیم)سجےکابرے
ںیمہلصیفایکایگاھتفہدادییھت(انینںیہنیھت)افرںیم رفاضئںیماینپرطػےسوکیئزایدیتںیہنرکاتکس۔اع ہتدادیاکہصحاٹھچ
ہصحاھت۔ارگمتدفونںاسںیمرشکیوہوتفہمتدفونںآداھآداھابٹنولافرارگمتدفونںںیم ےساکیوہوتفیہاٹھچہصحںیہمت

لماجےئاگ
رافی  :یبنعق،امکل،انباہشب،امثعؿنباقحسنبرحہش،رضحتہصیبقنبذفبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
دادیافرانینیکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1121

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساٌٟزیز ،ابی رز٣ہً ،بیساہلل ب ٩بزیس ،حرضت بزیسہ

یب ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ٔ ٩أَبٔی رٔزِ َ ٍَ ٣أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ أَبُو ا ِٔ ٔ ٨٤ُ ٟ

اٟش ُس َض إٔذَا َ ٥َِ ٟیُ ٩ِ ُٜزوَ َ ٧ضا أ ُ ٌّ٦
أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ج ٌَ ََ ٠ِ ٔ ٟ ١ح َّسة ٔ ُّ

دمحم نب دبعازعلسی ،ایب رزہم ،دیبع اہلل نب ربدی ،رضحت ربدیہ ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن انین ےک ےیل
اٹھچہصحرقمررفامایرشبہکیط(تیمیک)امںوموجدہنوہ۔
رافی  :دمحمنبدبعازعلسی،ایبرزہم،دیبعاہللنبربدی،رضحتربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دادایکریماثاکایبؿ
ابب  :رفاضئاکایبؿ
دادایکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1122

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،ہ٤اٗ ،٦تازہ ،حش ،٩حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼين

ا ٪بِ ُٔ ٩ح َؼي ِّن أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَتَی أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا صَ َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٤ِٔ ً ٩ِ ًَ ٩ز َ

آَخ َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِزبَ َز
َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ابِ َ ٩ابِىٔي ََ ٣
اٟش ُس ُض َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِزبَ َز َز ًَا ُظ َٓ َ٘ا ََ ٟ ٢
ات ٓ ََ٤ا لٔی ٔ٣ٔ ٩ِ ٣ي َراثٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٟ ٢
ََ ُّ
ََ ُس ُس ْض َ ُ
و ٍَ ٣َ ٪أَ ِّی َط ِی ٕئ َو َّرثَ ُط َٗا ََ َٗ ٢تا َزةُ أَ َٗ َُّ ١ط ِی ٕئ َور َٔث ا َِ ٟح ُّس
َخ ك ُ ٌِ ََٗ ٍْ ٤ا ََ َٗ ٢تا َزةُ ٓ َََل َی ِس ُر َ
َز ًَا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َُّّ ٪
اٟش ُس َض ِاْل َ َ
اٟش ُس ُض
ُّ

دمحمنب،ریث،امہؾ،اتقدہ،نسح،رضحترمعاؿنبنیصحےسرفاتیےہہکاکیصخشروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآای
افروبالایروسؽاہلل!ریماوپاترمایگ ےہاباسیکریماثںیمےسانتکہصحےلماگ؟آپےنرفامایریتےےیلاٹھچہصحےہ۔بج
فہاجےناگلوتآپےناسوکالبایافررفامایریتےےیلاکیاٹھچہصحزمدیےہ۔اسےکدعببجفہاجےناگلوتآپےناسوکرھپالبای
افررفامایریتےےیلاکیاٹھچہصحافرےہوطبرہفحت۔اتقدہےتہکںیہہکاحصہبںیہناجےتنےھتہکدادااکاٹھچہصحسکےکاسھتےہ۔
اتقدہےناہکدادااکمکےسمکہصحاٹھچےہ۔
رافی  :دمحمنب،ریث،امہؾ،اتقدہ،نسح،رضحترمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
دادایکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1123

راوی  :وہب ب ٩ب٘یہ ،خاٟس ب ٩یو٧ص ،حرضت حش٩

َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی ٍَ ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩أَ َِ ٤َ ًُ ٪ز َٗا َ ٢أَ ُّیَ ٥ِ ُٜی ٌِ َ٣َ ٥ُ ٠ا َو َّر َث َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

اٟش ُس َض َٗا ََٗ ٩ِ ٣َ ٍَ ٣َ ٢ا َََ ٢ل أَ ِزرٔی
َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟح َّس َٓ َ٘ا َُ ٔ ٌِ٘ ٣َ ٢
 ١بِ َُ ٩ی َشارٕ أََ٧ا َو َّرثَطُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠

َٗا ََ ٢لَ َز َریِ َت ٓ ََ٤ا ُت ِِىٔي إٔذّا

فبہنبہیقب،اخدل نبویسن ،رضحتنسحےسرفاتیےہہکرضحترمعےناحصہب ےس وپاھچہکمت ںیمےسوکؿہیابتاجاتنےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنداداوکوپےتےکرتہکںیمےسایکدالای اھت؟(ینعیانتکہصحدالایاھت)لقعمنباسیر ےناہکہک ںیم
اج اتن وہں۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دادا وک  اھٹ ہصح دالای اھت رضحت رمع ےن وپاھچ سک فارث ےک اسھت؟ اوھنں ےن اہک ہی
ت
ںیہنولعمؾرضحترمعےنرفامایوترھپ مھاارےاساجےنناکایکافدئہ؟
رافی  :فبہنبہیقب،اخدلنبویسن،رضحتنسح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابصعتیکریماثاکایبؿ
ابب  :رفاضئاکایبؿ
ابصعتیکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1124

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح٣ ،د٠س ب ٩خاٟسً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز اب ٩كاؤض ،حرضت ابً ٩باض

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َوِ ٣د َُ ٠س بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َو َص َذا َحس ُ
ٔیث َِ ٣د َٕ ٠س َوص َُو اْلِ َ ِط َب ٍُ َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ٩
َّ
َّ
ْفائ ٔٔف ًَل َی
ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ا ِٗ ٔش ِ ٥ا ِ٤َ ٟا َ ٢بَي ِ َن أَصِ ٔ ١ا َِ َ ٟ

ْفائ ُٔف ٓ ٔ َ
َْل ِول َی ذ ََُکٕ
َ ٔ ٛت ٔ
اب اہللٔ ٓ ََ٤ا َت َز َِ ٛت ا َِ َ ٟ

ادمحنباصحل،دلخم نباخدل ،دبعارلزاؼ،رمعمانباطؤس ،رضحتانبابعس ےسرفاتیےہہکروسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس
ےنرفامایاتکباہللیکرفےسرتہکاکامؽذفیارفلفضےکےیلےہرھپاسےکدعبوجےچبفہاسرمداکےہوجتیمےسرقبیےہ۔
رافی  :ادمحنباصحل،دلخمنباخدل،دبعارلزاؼ،رمعمانباطؤس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذفیاالراحؾیکریماثاکایبؿ
ابب  :رفاضئاکایبؿ
ذفیاالراحؾیکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1125

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،بسیً ،١لی ب ٩ابی ك٠حہ ،راطس ب ٩سٌس ،ابوًا٣ز ،حرضت ٘٣سا( ٦بٌ٣ ٩سیرکب)

َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ِ ٩ب ُ َسیِ ًَٕ ٩ِ ًَ ١ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح ٍَ ًَ َِ ٩را ٔط ٔس بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ًَا ٔ٣ز ٕا َِ ٟض ِو َزن ٔ ِّی ًَ ِب ٔس اہللٔ

لَک َّٓٔل َ َّی َو ُربَّ َ٤ا َٗا َ ٢إلٔ َی اہللٔ َوإلٔ َی َر ُسؤٟطٔ َو َ٩ِ ٣
بِ َٔ ُٟ ٩ه ٕٓی ًَ ِ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟساَٗ ٔ ٦ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ت َز َک َ ًّ
ُ ٨ِ ًَ ١ط َویَزٔث ُ ُط
ُ َٟ ١ط َوأَرٔث ُ ُط َوا َِ ٟدا َُ ٢وار ُٔث َََ ٩ِ ٣ل َوارٔ َث َُ ٟط َی ٌِ٘ ٔ ُ
َت َز َک َّ ٣اَل ََٓ ٔ ٠و َرثَتٔطٔ َوأََ٧ا َوار ُٔث َََ ٩ِ ٣ل َوار َٔث َُ ٟط أَ ًِ٘ ٔ ُ
صفحنبرمع،ہبعش،دبلی ،یلعنبایبہحلط،رادش نبدعس،اوباعرم،رضحتدقماؾ(نب دعمرکیب) ےسرفاتیےہ ہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجصخشرقضافرابؽےچبوھچڑرکرماجےئوتاسیک(رقضیکادایگیئافرابؽوچبںیکافکتلیک)
ذہم داری (ذبرہعی تیب ااملؽ) ریمی ےہ۔ افر یھبک ویں رفامای ہک۔ اس یک ذہم داری اہلل افر اس ےک روسؽ یک ےہ۔ (زین رفامای) وج
صخش امؽ وھچڑ اجےئ فہ اس ےکفاروثں اک ےہ افر سج اک وکیئفارث ںیہناس اکفارث ںیم وہں اسیک رطػ ےس (فاابجتیک)
ادایگیئ ںیم رکفں اگ افر اس اک فارث یھب ںیم وہں اگ۔ ایس رطح امومں اُس (اھب ےج ےک امؽ) اک فارث وہاگ سج اک وکیئ دفرسا

فارثںیہنفیہاسیکذہمدارویںوکادارکےاگافرفیہاساکرتہکاپےئاگ
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،دبلی،یلعنبایبہحلط،رادشنبدعس،اوباعرم،رضحتدقماؾ(نبدعمرکیب)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
ذفیاالراحؾیکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1126

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩رحب ،ح٤از ،بسیً ،١لی ب ٩ابی ك٠حہ ،راطس ب ٩سٌس ،ابوًا٣ز ،حرضت ٘٣سا ٦ال٨ٜسی

س َة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی ك َ َِ ٠ح ٍَ ًَ َِ ٩را ٔط ٔس
آَخ َ
رح ٕب ِٔی َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُِ َ ٩
یَٗ ٩اُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩ب ُ َسیِ َٕ ١ی ٌِىٔي ابِ َِ ٣َ ٩ی َ َ

بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ًَا ٔ٣ز ٕا َِ ٟض ِو َزن ٔ ِّی ًَ ِ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسا ٔ ٦ا ِل ٔ٨ِ ٜس ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا أَ ِول َی بَُِٔ ٣ُ ِّ١ؤ ٔ٩ٕ ٣
َ ًَاَ٧طُ
َٔ ٩ِ ٣ن ِٔ ٔشطٔ ٓ َََ ٩ِ ٤ت َز َک َزیِ ّ٨ا أَ ِو َؿ ِی ٌَ ٍّ َّٓٔل َ َّی َو ََ ٩ِ ٣ت َز َک َّ ٣اَل ََٓ ٔ ٠و َرثَتٔطٔ َوأََ٧ا َِ ٣ول َی َََ ٩ِ ٣ل َِ ٣ول َی َٟطُ أَر ُٔث َ٣ا َٟطُ َوأَ ُٓ ُّ
َ ًَاُ َ ٧ط َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوا ُظ اٟزُّبَ ِیس ُّٔی ًَ َِ ٩را ٔط ٔس بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩ائ ٔ ٕذ ًَ ِ٩
َوا َِ ٟدا ُِ ٣َ ٢ول َی َََ ٩ِ ٣ل َِ ٣ول َی َُ ٟط َیز ٔ ُث َ٣ا َُ ٟط َو َی ُٔ ُّ
ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟساَ ٔ ٦و َر َوا ُظ ٌَُ ٣او ٔ َی ٍُ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ َِ ٩را ٔط ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟس َاَٗ ٦ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َی ُ٘و َُّ ٢
ا٢
اٟـ ِی ٌَ ٍُ َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ ً َٔی ْ
امیلسؿنبرحب،امحد،دبلی،یلعنبایبہحلط،رادشنبدعس،اوباعرم،رضحتدقماؾادنکلیےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےن رفامای ںیم رہ ومنم ےکاسھتاس ےک اےنپ سفن ےس زایدہ دقحار وہںسپ سج ےن(رمےن ےک دعب اےنپ ذہم)
وکیئ رقض وھچڑا ای امؽ فایعؽ وھچڑا وت اس یک ذہم داری ریمی ےہ افر سج ےن امؽ وھچڑا فہ اس ےک فاروثں اک ےہ افر ںیم اس اک
فارث وہں سج اک وکیئ فارث ںیہن۔ ںیم اس ےک امؽ اکفارث وہں افر اس ےک دنبونھں اک ڑھچاےن فاال وہں۔ افر امومں اس اک
فارثوہاگسجاکوکیئفارثںیہنفہاسےک امؽںیمےس ریماثاپےئاگافراسےکدنبونھںوک(ےسیجرقضافردتیفریغہ یک
ادایگیئ) ڑھچاےئ اگ۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک طیعہ ےک ینعم ایعؽ ےک ںیہ۔ اوبداؤد ےن اہک ہک اس دحثی وک اعمفہی نب اصحل وباہطس
رادشرفاتیایکہکںیمےندقماؾےسانس(ینعیاسںیمانباعذئاکفاہطسںیہنےہ)
رافی  :امیلسؿنبرحب،امحد،دبلی،یلعنبایبہحلط،رادشنبدعس،اوباعرم،رضحتدقماؾادنکلی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
ذفیاالراحؾیکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1127

راوی ً :بساٟشَل ٦بً ٩تی٣ ،ٙح٤س ب٣ ٩بارک ،اسٌ٤ی ١بً ٩یاغ ،یزیس ب ٩ححز ،ػاٟح ب ٩یحٌي ب٘٣ ٩سا ،٦حرضت
٘٣سا ٦بٌ٣ ٩سیرکب

ٔیِّ ٙ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس َّ
یس بِ ٔ ٩حُ ِحز ٕ ًَ ِ٩
 ١بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
اٟش ََلٔ ٦بِ ًَُ ٩ت ٕ
غ ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
اٟس َِ ٣ظِ ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َػأ ٟحٔ بِ َٔ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسا ٩ِ ًَ ٔ ٦أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢أََ٧ا َوار ُٔث َََ ٩ِ ٣ل
َ ًَاَ ٔ ٧ی ُط َویَز ٔ ُث َ٣ا َٟطُ
َ ًَاَ ٔ ٧یطُ َوأَر ُٔث َ٣ا َٟطُ َوا َِ ٟدا َُ ٢وار ُٔث ََ ٩ِ ٣لَ َوار َٔث َٟطُ َی ُٔ ُّ
َوار َٔث َُ ٟط أَ ُٓ ُّ

دبعاالسلؾ نب قیتع ،دمحم نب ابمرک ،اامسلیع نب ایعش ،سیدی نب رجح ،اصحل نب ییحی نب دقماؾ ،رضحت دقماؾ نب دعمرکیب ےس
رفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسےہہکسجاکوکیئفارثںیہناساکفارثںیموہں
ںیماسیکذہمدارویںوکوپرارکفںاگافراسےکامؽاکفارثوہںاگایسرطحامومںاساھب ےجاکفارثوہاگسجاکوکیئفارث
ںیہنفیہاسیکذہمدارویںوکادارکےاگافرفیہاسےکامؽاکفارثوہاگ۔
رافی  :دبعاالسلؾ نب قیتع ،دمحم نب ابمرک ،الیعمس نب ایعش ،سیدی نب رجح ،اصحل نب ییحی نب دقماؾ ،رضحت دقماؾ نب
دعمرکیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
ذفیاالراحؾیکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1128

راوی ٣ :شسز ،یحٌي  ،طٌبہً ،ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،ب ٩جزاح ،سٔیا ،٪اب ٩اػبحا ،٪حرضت ًائظہ

اَ ٪جٔ٤ی ٌّا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ح و َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍُ بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔح ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َِّ ٣َ ٪ولّی ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩اْلِ َ ِػ َب َضان ٔ ِّی ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٔس بِ َٔ ٩و ِر َز َ
اِ ُ ٩ِ ًَ ٪
ات َو َت َز َک َط ِیئّا َو ٥َِ ٟیَ َس َِ َوَّ ٟسا َو ََل َحّ ٔ٤مَي َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًِ ُلوا ٔ٣ي َراثَ ُط َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَصِ ِٔ َ ١رقیَتٔطٔ َٗا َ ٢أَبُو
ََ ٣

َزا ُوز َو َحس ُ
ا ٪أَ َت ُّ ٥و َٗا ََ ٣ُ ٢ش َّس ْز َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠صاصُ َ٨ا أَ َح ْس َ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١أَ ِر ٔؿطٔ َٗاُٟوا َن ٌَ ِ٥
ٔیث ُسٔ َِی َ
َٗا ََٓ ٢أ َ ًِ ُلو ُظ ٔ٣ي َراثَطُ
دسمد،ییحی،ہبعش،امثعؿ نبایبہبیش،فعیک،نبرجاح،ایفسؿ،انبااحبصؿ،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع

فآہلفملس اک اکیآزاد رکدہ الغؾ رم ایگ افر اس ےن ھچک امؽ وھچڑا نکیل اس ےک ہن وکیئ افالد یھت افر ہن وکیئ رقیبی رہتش دار وت روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایاسیکریماثاسےکیسکیتسبفاےلوکددیف(ہیارگہچآاکپقحاھترگمآپےنوطبردصہقاس
وک دےنی اک مکح رفامای) اوبداؤد ےن اہک ہک ایفسؿ یک دحثی (ہبعشیک دحثی ےک) اقمہلب ںیم زایدہ لمکم ےہ۔ دسمد ےن اہک ییحی اک ایبؿ
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن درایتفرفامایہکایکاہیںوکیئاسیکیتسباکابہدنہےہ؟ولوگںےن رعض ایکیجاہں۔
آپےنرفامایوترھپاسیکریماثایسوکدےدف۔
رافی  :دسمد،ییحی،ہبعش،امثعؿنبایبہبیش،فعیک،نبرجاح،ایفسؿ،انبااحبصؿ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
ذفیاالراحؾیکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1129

راوی :

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ا ِل ٔ٨ِ ٜس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٤ُ ٟحارٔب ٔ ُّی ًَ ِٔ ٩جبِرٔی َ ١بِ ٔ ٩أَ ِح ََ ٤ز ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ٢أَتَى
أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢إ ٔ َّ٨ِ ٔ ً ٪سٔی ٔ٣ي َر َ
اث َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِزز ٔ َوَِ ٟش ُت أَ ٔج ُس أَ ِزز ٔ ًّیا أَ ِز َٓ ٌُطُ إَِٔ ٟیطٔ َٗا َ ٢اذِ َص ِب
َٓا َِ ٟتِ ٔ٤ص أَ ِززٔیًّا َح ِو َّل َٗا ََٓ ٢أ َ َتا ُظ َب ٌِ َس ا َِ ٟح ِو َٔ٘ َٓ ٢ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ  ٥َِ ٟأَ ٔج ِس أَ ِززٔیًّا أَ ِز َٓ ٌُ ُط إَِٔ ٟیطٔ َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧لَٓ ِٙ ٔ ٠اُ ِ ٧و ِز أَ َّو َ٢

٤َّ ٠َ َٓ ١ا َجا َء ُظ َٗا َ ٢اُ ِ ٧و ِز ُٛب ِ َر ُخزَا ًَ ٍَ َٓا ِزٓ ٌَِ ُط إَِٔ ٟیطٔ
ُخزَاعٔ ٕٓی َت َِ٘ ٠ا ُظ َٓا ِزٓ ٌَِطُ إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َولَّى َٗا ًََ ٢ل َ َّی اَّ ٟز ُج ُ

دبعاہللنبدیعسدنکی،احمریب،ربجالیئنبارمح،دبعاہللنب ربدیہ،رضحتربدیہ ےسرفاتیےہہکاکیصخشروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےکاپسآایافروب الریمےاپساکیازدییکریماثےہ(ازداکیہلیبقاکانؾےہ)افرےھجموکیئااسیازدیصخشںیہنالم
سج وک ںیم اسیک ریماث اک امؽددیفں آپ یلص اہللہیلع فملس ےن رفامای اج افر اکی اسؽکت یسک ازدیصخش وک التش رک ،رضحت
ربدیہےتہکںیہہکفہصخشاکیاسؽےکدعبر وسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاپسآایافروبالایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےھجموکیئ
ازدیہلیبقاکآدیمںیہنالم سجےکوحاےلںیماسیک ریماثرکاتکسآپیلصاہللہیلعفملس ےنرفامایاجیسکزخایعوکالتشرکارگ
لماجےئوتاسےکوحاےلرکدے(زخاہعہلیبق ازدیک اکیےہ) بجفہصخشفاہں ےسالچایگوتآپ یلصاہللہیلعفملسےن رفامای
اسصخشوکالبؤبجفہآایوتآپےنرفامایوجصخشزخاہعےسزایدہزندکیوہاسوکڈوھڈنافرامؽاسوکددیے
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
ذفیاالراحؾیکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1130

راوی  :حش ٩ب ٩اسوز ،یحٌي ب ٩آزَ ،٦شیَ ،جبرائی ١ب ٩اح٤ز ،اب ٩بزیسہ ،اٛ ٪ے واٟس ،بزیسہ

یَ ًَ ِٔ ٩جبِرٔی َ ١بِ ٔ ٩أَ ِح ََ ٤ز أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ ُ ٩أَ ِس َو َز ا ِِ ٌٔ ٟحل ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩آ َز ََ ٦ح َّسثَ َ٨ا َ ٔ
َش ْ
ات َر ُج ُْ ٩ِ ٣ٔ ١خزَا ًَ ٍَ َٓأت ُ َٔی أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٤ي َراثٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٟتُ ٔ٤شوا َٟطُ َوارٔثّا أَ ِو ذَا َرح ٕٔ٥َِ ٠َٓ ٥
أَبٔیطٔ َٗا ََ ٣َ ٢
یَحٔ ُسوا َٟطُ َوارٔثّا َو ََل ذَا َرح َٕٔ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًِ ُلو ُظ ا ِلُٜب ِ َر ُٔ ٩ِ ٣خزَا ًَ ٍَ َو َٗا َ ٢یَ ِحٌَي َٗ ِس َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َ٣زَّ ّة

َی ُ٘و ُِٔ ٢ی َص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ اُ ِ ٧وزُوا أَ ِٛب َ َر َر ُج ُٕ ٩ِ ٣ٔ ١خزَا ًَ ٍَ

نیسحنباوسد،ییحینبآدؾ،رشکی،ربجالیئنبارمح،انبربدیہ،اؿےکفادل،ربدیہےسرفاتیےہہکینبزخہعاکاکیصخشرمایگ
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اس یک ریماث الیئ یئگ۔ آپ ےن رفامای اس ےک فارث وک التش رکف ای اس وک وج ذفی
االراحؾ ںیم ےس وہ۔ولوگں ےن ڈوھڈنا رگماس اک ہن وکیئفارث الم افر ہن ذفی االراحؾ وتروسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای
زخاہعںیموجڑباوہاسوکدےدف۔ییحیےتہکںیہہکاکیرمہبتںیمےنرشکیوکویںرفاتیرکےتوہےئانس۔دوھکی!زخاہعںیمےس
وجڑباوہ(اسوکدےدف)
رافی  :نسحنباوسد،ییحینبآدؾ،رشکی،ربجالیئنبارمح،انبربدیہ،اؿےکفادل،ربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
ذفیاالراحؾیکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1131

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤از٤ً ،زو ب ٩زی٨ارً ،وسحہ ،ابً ٩باض

ات َو ٥َِ ٟیَ َس َِ
ض أَ ََّ ٪ر ُج َّل ََ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِِ ًَ ٩و َس َح ٍَ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ا ٪أَ ًِ َت َ٘ ُط َٓ َح ٌَ َ١
ا ٪أَ ًِ َت َ٘ ُط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص ُِ َٟ ١ط أَ َح ْس َٗاُٟوا ََل إ ٔ ََّل ُ ََُل ّ٣ا َُ ٟط ک َ َ
َوارٔثّا إ ٔ ََّل ُ ََُل ّ٣ا َُ ٟط ک َ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣ٔ ٥َ ٠ي َراث َ ُط َٟطُ

ومیس نب اامسلیع ،امحد ،رمعف نب دانیر ،وعہجس ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم اکی

صخش رم ایگ افر اس ےن اےنپ ےھچیپ وکیئ فارث ہن وھچڑا رگم اکی آزاد رکدہ الغؾ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں ےس
درایتفرفامایایکاساکوکیئفارثےہولوگںےناہکںیہنرصػاکیالغؾےہسجوکاسےن(اینپزدنیگںیم)آزادرکدایاھتسپ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسصخشیکریماثاکاسآزادرکدہالغؾوکدقحاررہھٹاای۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،رمعفنبدانیر،وعہجس،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجوعرتےساعلؿوہاسےکہچبیکریماثاکایبؿ
ابب  :رفاضئاکایبؿ
سجوعرتےساعلؿوہاسےکہچبیکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1132

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩وسي٣ ،ح٤س ب ٩رحب٤ً ،زو ب ٩روبہً ،بساٟواحس بً ٩بساہلل ،واث٠ہ ب ٩اسٍ٘،

رح ٕب َح َّسثَىٔي ًُ َ٤زُ بِ ُُ ٩ر ِؤبَ ٍَ اَّ ٟت ِِٔ ٔ ٠ي ُّي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟواح ٔ ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
وسي اٟزَّاز ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
َح ُز ثَ ََلثَ ٍَ ََ ٣وار َ
ٔیث ًَت ٔی َ٘ َضا َو ََ ٔ ٟ٘یل َضا
ْص ِّی ًَ َِ ٩واث ٔ َ ٍَ ٠بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َ٘ ٍٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ تُ ِ ٔ
أ ِ ٨َّ ٟ

َو َوََ ٟس َصا َّأ ٟذی ََل ًَ َِ ٨ت ًَ ِ٨طُ

اربامیہنبومیس،دمحمنبرحب،رمعفنبرفہب،دبعاولادحنبدبعاہلل،فاہلثنباعقسےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای وعرت نیت رطح ےکآدویمں یک ریماث اپیتکس ےہ اکی اےنپآزاد رکدہ الغؾ یک دفرسے اس ہچب یک وج اس ےن راہ
ںیماپایوہرسیتےاسہچبیکسجےکببساعلؿوہاوہ۔
رافی  :اربامیہنبومیس،دمحمنبرحب،رمعفنبرفہب،دبعاولادحنبدبعاہلل،فاہلثنباعقس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
سجوعرتےساعلؿوہاسےکہچبیکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1133

٣وسي ب ٩اس٤اًی ،١وٟیس اب ٩جابزٜ٣ ،حو٢
راوی ٣ :ح٤وز ب ٩خاٟس و ٰ

وَٗ ٢ا ََ ٢ج ٌَ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َو َُ ٣
وسي بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس أَ ِخبَرََ٧ا ابِ َُ ٩جابٔز ٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ِٜ٣ح ْ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣ٔ ٥َ ٠ي َر َ
اث ابِ ٔ ٩ا ََِ ٤ُ ٟل ًَ َْٔ ٍٔ ٨ل ُ ِّ٣طٔ َوَ ٔ ٟو َرثَت َٔضا َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٔسصَا
ومحمد نب اخدل ف ومٰیس نب اامسلیع ،فدیل انب اجرب ،وحکمؽ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اعلؿ فایل وعرت
ےکہچبیکریماثاسیکامںوکدالیئرھپاسےکدعباسےکفاروثںوکاساکدقحاررہھٹاای۔
رافی  :ومحمدنباخدلفومٰیسنباامسلیع،فدیلانباجرب،وحکمؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
سجوعرتےساعلؿوہاسےکہچبیکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1134

راوی ٣ :وسي بً ٩ا٣ز ،وٟیسً ،یسيًَ ،لء ب ٩حارث٤ً ،زو ب ٩طٌیب،

ئ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
وسي بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس أَ ِخب َ َرنٔی ً َٔیسي أَبُو َُ ٣ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َُ ٠ط

ومیسنباعرم،فدیل،یسیع،العءنباحرث،رمعفنببیعش،اؿےکفادل،اؿےکداداےسیھبایسےکلثمرفاتیےہ۔
رافی  :ومیسنباعرم،فدیل،یسیع،العءنباحرث،رمعفنببیعش،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکاملسمؿیسکاکرفاکفارثوہاتکسےہ؟
ابب  :رفاضئاکایبؿ
ایکاملسمؿیسکاکرفاکفارثوہاتکسےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1135

راوی ٣ :شسز ،سٔیا ،٪زہزیً ،لی ب ٩حشين٤ً ،زو بً ٩ث٤ا ،٪اسا٣ہ ب ٩زیس

ا ٩ِ ًَ ٪أ ُ َسا َ ٍَ ٣بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩حُ َشي ِ ٕن ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤

َّ
اَف ا ِِ ٤ُ ٟش٥َ ٔ ٠
اَف َو ََل ا ُِ ٔ َ َٟ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل یَز ٔ ُث ا ِِ ٤ُ ٟش ٥ُ ٔ ٠ا َِ ٔ َ َٟ

دسمد،ایفسؿ،زرہی،یلعنبنیسح،رمعفنبامثعؿ،ااسہمنبزدیےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہن

املسمؿاکرفاکفارثوہاتےہافرہناکرفاملسمؿاک۔
رافی  :دسمد،ایفسؿ،زرہی،یلعنبنیسح،رمعفنبامثعؿ،ااسہمنبزدی
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
ایکاملسمؿیسکاکرفاکفارثوہاتکسےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1136

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨بً ،١بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیً ،لی ب ٩حشين٤ً ،زو بً ٩ث٤ا ،٪اسا٣ہ ب ٩زیس

ا٩ِ ًَ ٪
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ُٔ ٩ح َشي ِ ٕن ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
و٪
أ ُ َسا َ ٍَ ٣بِ َٔ ٩زیِ ٕس َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَیِ ََ ٩ت ِ٨ز ٔ َُّ ُ ٢سا ِٔی ح ٔ َّحتٔطٔ َٗا ََ ٢و َص َِ ١ت َز َک َ٨َ ٟا ًَ٘ٔی ْ٨ِ ٣َ ١ز َّٔل ث ُ ََّٗ ٥ا َِ َ ٧ ٢ح َُ٧ ٩ازٔ َُ ٟ
ْف َی ٌِىٔي ا َِ ٤ُ ٟحؼَّ ٔب َوذ َ َ
رقی ِّظا ًَل َی بَىٔي
رقیِ ْع ًَل َی ا ِلٔ ِ ُٜ
ب ٔ َد ِی ٕٔ بَىٔي ٨َ ٔ ٛاَ ٍَ َ ٧ح ِی ُث َت َ٘ َ
َاک أ َّ ٪بَىٔي ٨َ ٔ ٛاَ ٍَ َ ٧حا ََِ ٟٔت ُ َ
اس َِ ٤ت ُ َ
ٕ ا َِ ٟوازٔی
َصا ٔط ٕ ٥أَ ََِ ٪ل یُ َ٨اُ ٔ ٛحوص َُِ ٥و ََل یُ َبای ٔ ٌُوص َُِ ٥و ََل یُ ِؤ ُووص َُِٗ ٥ا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی َوا َِ ٟد ِی ُ

ادمح نب لبنح ،دبعارلزاؼ،رمعم ،زرہی ،یلع نب نیسح ،رمعف نبامثعؿ ،ااسہم نب زدی ےس رفاتی ےہہکآپ ےک زامہن جح ںیم ںیم
ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس وپاھچ ہک لک آپ اہکں ارتںی ےگ؟ (ینعی سک رھگ ںیم ایقؾ رفام وہں ےگ؟) آپ ےن رفامای ایک ،لیق
ےن (انب ایب اطبل ےن) امہرے ےیل وکیئ رھگ وھچڑا ےہ؟ (ینعی ںیہن وھچڑا) رھپ آپ ےن رفامای مہ ینب انکہن ےک فیخ ںیم۔ اہجں
رقشیےنرفکرپمسقاھکیئیھت۔ینعیمخطبںیم ارتںیےگ۔اسںیمرفکرپمسقاھکےنےسرمادفہاعمدہہےہوجینبانکہنےنرقشی
ےکاسھتایکاھتینعیہیہکمہونباہمشےسہناکنحےکاعمالمترکںیےگافرہناؿےسرخدیفرففتخرکںیےگافرہنمہا وکانپہدںی
ےگ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،یلعنبنیسح،رمعفنبامثعؿ،ااسہمنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
ایکاملسمؿیسکاکرفاکفارثوہاتکسےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1137

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤از ،حبیب٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،اٛ ٪ے واٟس ،اٛ ٪ے زازاً ،بساہلل ب٤ً ٩ز وبً ٩اؾ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ َِ ٩حبٔیبٕ ا ِ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟزٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زو ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

َ ٠َّ ٣ٔ ١تي ِ ٔن َطًَّي
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َی َت َو َار ُث أَصِ ُ

ومیسنباامسلیع،امحد،بیبح،رمعفنببیعش،اؿ ےکفادل ،اؿےکدادا،دبعاہللنبرمعفنب اعص ےسرفاتی ےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدففلتخمدنیفاولںںیمفراتثںیہنوہیت۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،بیبح،رمعفنببیعش،اؿےکفادل،اؿےکدادا،دبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
ایکاملسمؿیسکاکرفاکفارثوہاتکسےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1138

راوی ٣ :شسزً ،بساٟوارث٤ً ،زو ،حرضت ًبساہلل ب ٩بزیسہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أَبٔی َحٕٔ ٜی ٥ا َِ ٟوا ٔس ٔل ِّي َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ب ُ َزیِ َس َة أَ َّ ٪أَ َخ َویِ ٔ ٩ا ِخ َت َؼ َ٤ا إلٔ َی

َی ِحٌَي بِ َٔ ٩ی ٌِ ََ ٤ز َی ُضوز ٔ ٌّی َو ُِ ٣شََ ٓ ٥ْ ٔ ٠و َّر َث ا ِِ ٤ُ ٟشُ ٨ِ ٣ٔ ٥َ ٔ ٠ض َ٤ا َو َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو اْلِ َ ِس َوز ٔأَ ََّ ٪ر ُج َّل َح َّسثَ ُط أَ ٌََّ ٣ُ ٪اذّا َح َّسثَ ُط َٗا َ٢
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُِ ٢اْل ٔ ِس ََل ُ ٦یَزٔی ُس َو ََل یَ ُِ ُ٘ ٨ؽ ٓ ََو َّر َث ا ِِ ٤ُ ٟش٥َ ٔ ٠
دسمد ،دبعاولارث ،رمعف ،رضحت دبعاہلل نب ربدیہ ےس رفاتی ےہہک ییحی نب رمعی ےکاپس دف اھبیئ ریماث اک ڑگھجا ےلرک آےئ۔
اؿ ںیم ےس اکیوہیدی اھت افر اکی املسمؿ۔ وت اںوہں ےن املسمؿ وک ریماثدالیئ افر اےنپ ادتسالؽ ںیم دحثی ایبؿ یک ہک اوباال
وسدےناکیصخشےکفاہطسےس ھجےسایبؿایکہکرضحتاعمذےنرفامایںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکہیاراشدانس
ےہہکاالسؾڑباتھےہمکںیہنوہاتافراساراشدیکاینبدرپاوھنںےن(املسمؿوکاکرفیکریماث)دالیئ۔
رافی  :دسمد،دبعاولارث،رمعف،رضحتدبعاہللنبربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
ایکاملسمؿیسکاکرفاکفارثوہاتکسےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1139

راوی ٣ :شسز ،یحٌي ب ٩سٌیس ،طٌبہ٤ً ،ز ب ٩ابی حٜیً ،٥بساہلل ب ٩بزیسہ ،یحٌي ب ٩یٌ٤ز ،حرضت ابواَل سوز

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب ٍَ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أَبٔی َحٕٔ ٜیِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩ی ٌِ ََ ٤ز ًَ ِ٩
اٟسیل ٔ ِّی أَ ٌََّ ٣ُ ٪اذّا أتُ َٔی بٔٔ٤ي َر ٔ
أَبٔی اْلِ َ ِس َوز ٔ ِّ
اث یَ ُضوز ٔ ٓ ٕ
ی َوارٔثُطُ ُِ ٣ش ٥ْ ٔ ٠ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دسمد ،ییحی نب دیعس ،ہبعش ،رمع نب ایب میکح ،دبعاہلل نب ربدیہ ،ییحی نب رمعی ،رضحت اوباال وسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمذ ےک
اپساکیوہیدیاکرتہکالایایگ(سجںیمدمیعفراتثاملسمؿاھت)وتاوھنںےنیبنیلصاہللہیلعفملسےکاراشدےکومببجاسوک
رتہکدالای۔
رافی  :دسمد،ییحینبدیعس،ہبعش،رمعنبایبمیکح،دبعاہللنبربدیہ،ییحینبرمعی،رضحتاوباالوسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریماثمیسقتوہےنےسےلہپارگفارثاملسمؿوہاجےئ
ابب  :رفاضئاکایبؿ
ریماثمیسقتوہےنےسےلہپارگفارثاملسمؿوہاجےئ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1140

٣وسي ب ٩زاؤز٣ ،ح٤س ب٣ ٩ش٤ً ،٥٠زو ب ٩زی٨ار ،ابی طٌثاء ،حرضت ابً ٩باض
راوی  :ححاد ب ٩ابی یٌ٘وبٰ ،

وسي بِ َُ ٩زا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣ُ ٩ش٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
ئ ًَ ِ٩
اٟظ ٌِ َثا ٔ
وب َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ ُ ٩أَبٔی َی ٌِ ُ٘ َ
ض َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک ُ ُِّ َٗ ١ش ٕٔ ُٗ ٥ش َِٔ ٥ی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٍٔ َٓ ُض َو ًَل َی َ٣ا ُٗ ٔش َُ َٟ ٥ط َوک ُ ُِّ َٗ ١ش ٕ ٥أَ ِز َر َُ ٛط
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

ِاْل ٔ ِس ََل ُُ َٓ ٦ض َو ًَل َی َٗ ِش ِٔ ٥اْل ٔ ِس ََلٔ ٦
اجحجنبایبوقعیب،ومٰیسنبداؤد،دمحمنبملسم،رمعفنبدانیر،ایباثعشء،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج میسقت زامہن اجتیلہ ںیم وہیکچ فہ زامہن االسؾ ںیم یلع احہل اقمئ رےہ یگ افر وج میسقت االسؾ ےک زامہن کت
ںیہنوہیئابفہاالسؾآاجےنےکدعباالسیماوصولںےکاطم قمیسقتوہیگ۔
رافی  :اجحجنبایبوقعیب،ومٰیسنبداؤد،دمحمنبملسم،رمعفنبدانیر،ایباثعشء،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فالاکایبؿ(آزادرکدہالغؾاکرتہک)

ابب  :رفاضئاکایبؿ
فالاکایبؿ(آزادرکدہالغؾاکرتہک)

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1141

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ا٧ ،َٟآٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

رع َق ًَل َ َّی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ًََّ ٪ائٔظَ ٍَ َرض َٔي اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا َٔ ُ ٢
رق َئ ًَل َی َ٣اَ َٕ ٔ ٟوأََ٧ا َح ٔ ْ
اِ َٗا َ٣َ ٢اَ َ َْ ٔ ٟ
ُک ِت ًَائٔظَ ٍُ ذَا َک
ًَ َِ ٨ضا أُ َّ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن أَ َرا َز ِت أَ َِ ٪ت ِظتَر َٔی َجارٔ َی ٍّ َت ٌِتٔ ُ٘ َضا َٓ َ٘ا َ ٢أَصَِ ُ٠ضا َ٧بٔی ٌَُٔ ٜضا ًَل َی أَ ََّ ٪و ََلئ َ َضا َ٨َ ٟا ٓ ََذ َ َ
َ َّٓ ٔ َّ ٪ا َِ ٟو ََل َئ  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ ًِ َت َٙ
َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢لَ یَ ِ َٔ ٌُ ٨َ ٤ذََ ٔ ٟ
ہبیتق نبدیعس ،امکل ،انعف ،رضحت دبعاہلل نبرمع ےس رفاتی ےہہک اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ےن اکی ابدنی وک رخدیرک آزاد رکان
اچاہ۔اسابدنیےک امکلےناہکہکمہآپوکہیابدنیاس رشطرپےتچیبںیہہک(اسےک رمےنےکدعباساکرتہک)فالءںیمہ ےلم
اگ۔ رضحت اعہشئ ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس اک ذترکہ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہی رشط ںیہمت اس ےک
رخدیےنےسامعنںیہنےہویکہکنفالایساکقحےہوجاسوکآزادرکے۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
فالاکایبؿ(آزادرکدہالغؾاکرتہک)

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1142

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ب ٩جزاح ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،ابزاہی ،٥اسوز ،حرضت ًائظہ

اَّ ٪
اٟث ِور ِّٔی ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍُ بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّاحٔ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ًَائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥٠ا ِٟو ََل ُئ  ٩ِ ٤ٟٔأَ ًِ َلي َّ
اٟث ََ ٩َ ٤و َول ٔ َی اٍَ ٤َ ٌِ ٨ِّ ٟ
َ َ َ

امثعؿنبایبہبیش،فعیکنبرجاح،ایفسؿ،وصنمر،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایالغؾاکرتہکاسوکےلماگسجےناسیک(الغؾیک)تمیقاداءیکافرآزادییکتمعنیشخب۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،فعیکنبرجاح،ایفسؿ،وصنمر،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
فالاکایبؿ(آزادرکدہالغؾاکرتہک)

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1143

راوی ً :بساہلل ب٤ً ٩زو ب ٩ابی ححاد ،ابو٤ٌ٣زً ،بساٟوارث ،حشين٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،اٛ ٪ے واٟس ،اٛ ٪ے زازا ،حرضت
ًبساہلل ب٤ً ٩زو ب ٩اٌٟاؾ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟححَّا ٔد أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوارٔ ٔ
ث ًَ ُِ ٩ح َشي ِ ٕن ا ِ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟزٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ

ا٪
یضا َوک َ َ
اب بِ َ ٩حُ َذ ِی َٔ ٍَ َتزَ َّو َد ا َِ ٣زأَ ّة ٓ ََوََ ٟس ِت َُ ٟط ثَ ََلثَ ٍَ ُٔ٤ََ ٓ ٍٕ ٤َِ ٠ا َت ِت أ ُ ُُّ ٣ض ََِ ٓ ٥و َّرثُوصَا رٔبَا ًَ َضا َو َو ََل َئ ََ ٣واَ ٔ ٟ
ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَ َّ ٪رٔئ َ َ
یضا َٓأ َ َِخ َج ُض ِ ٥إلٔ َی َّ
ات َِ ٣ولّی ََ ٟضا َو َت َز َک َّ ٣اَل َُ ٟط
اؾ َو ََ ٣
اٟظا٤ََ ٓ ٔ ٦اتُوا َٓ َ٘ َّس َ٤ِ ًَ ٦زُو بِ ُ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اؾ ًَ َؼ َب ٍَ بََ ٔ ٨
َ
رح َز ا َِ ٟو َُ ٟس أَ ِو ا َِ ٟواُ ٔ ٟس َٓ ُض َو
اػ َُ ٤ط إ ٔ ِخ َوتُ َضا إلٔ َی ًُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َٓ َد َ
اب َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا أَ ِ َ
اَٗ ٪ا ََ ََٜٓ ٢ت َب َٟطُ َ ٔ ٛتابّا ٓ ٔیطٔ َط َضا َزةُ ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٕ
َ ٌَ ٔ ٟؼبَتٔطٔ َ ٩ِ ٣ک َ َ
اس ُت ِدَ ٔ ٠
آَخ َٓ َ٤َّ ٠ا ِ
ٖ َو َزیِ ٔس بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َو َر ُج َٕ َ ١
َ
ئ
َفٓ ٌََ ُض ِ ٥إلٔ َی ًَ ِب ٔس ا َِ٘ َٓ َٔ ٔ ٠٤َ ٟا ََ ٢ص َذا ٔ ٩ِ ٣ا َِ َ٘ ٟـا ٔ
ًَ ِب ُس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟا ِخ َت َؼ ُ٤وا إلٔ َی ص ٔظَ ا ٔ ٦بِ ٔ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١أ ِو إلٔ َی إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩صٔظَ اَ َ ٕ ٦
اٟشا ًٍَٔ
اب َٓ َِ ٨ح ُٔ ٓ ٩یطٔ إلٔ َی َّ
اب ًُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َّأ ٟذی َ٣ا ُُ ٨ِ ٛت أَ َرا ُظ َٗا ََ َ٘ َٓ ٢ضي َ٨َ ٟا ب ٔ َٔ ٜت ٔ

دبع اہلل نب رمعف نب ایب اجحج ،اوبرمعم ،دبعاولارث ،نیسح ،رمعف نب بیعش ،اؿ ےک فادل ،اؿ ےک دادا ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب
ااعلصےسرفاتیےہہکراببنبذحہفیےناکیوعرتےساکنحایکسجےسنیتڑلےکدیپاوہےئرھپڑلوکںیکامںرمیئگسپ
فہڑلےکاینپامںےکافراسےکاکمانتےکافرآزادرکدہالغومںیکریماثےکفارثوہےئافررمعفنبااعلصاؿڑلوکںےک
ہبصعےھت(ینعیفارثےھت)اسےکدعبرمعفنبااعلصےناؿڑلوکںوکاشؾیکرطػاکنؽدایاہجںاؿونیتںاکااقتنؽوہایگ۔سپ
رمعفنبااعلصآےئاساحؽںیمہکاسوعرتاکآزادرکدہالغؾرمایگافراؿےکےیلامؽوھچڑااھت۔سپاسوعرتےکاھبیئرمعف
نبااعل ص ےسرضحترمعنب  ءابےکاپسڑگھجاایگ۔ رضحترمعےنرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساک اراشدےہہک
ڑلاک ای ابپ وج ریماث وھچڑے وت فہ اس وک ےلم یگ وج اس اک ہبصع وہاگ۔ دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک رضحت رمع ےن اؿ وک اکی رحتری ید  دی
سج رپ دبعارلنمح نب وعػ ز دی نب اثتب افر اکی دفرسے صخش یک وگایہ یھت۔ بج دبعاکلمل نب وفصاؿ ہفیلخ ےنب وت اس
وعرتےکاھب ںوںےنرھپاشہؾنباامسلیع(ایاامسلیعنباشہؾ)ےکاپسایسریماثےکہلسلسںیمڑگھجاایکسپاشہؾےناعمہلم
دبعاکلمل وک وسپن دای وت دبعاکلمل ےن اہک ہی ہلصیف وت فہ ےہ سج وک اشدی ںیم اس ےس ےلہپ یھب دھکی اکچ وہں۔ رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ
دبعاکلملےنرضحترمعیکرحتریےکاطم قامہرےےیلہلصیفرکدایافرفہرتہکابکتامہرےاپسوموجدےہ۔

رافی  :دبعاہلل نبرمعف نب ایب اجحج ،اوبرمعم ،دبعاولارث ،نیسح ،رمعف نب بیعش ،اؿ ےکفادل ،اؿ ےکدادا ،رضحت دبعاہللنب
رمعفنبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشسجےکاہھترپاالسؾوبقؽرکےاگفیہاساکفارثرقاراپےئاگ(رشبہکیطاساکوکیئفارثوموجدہنوہ)
ابب  :رفاضئاکایبؿ
وجصخشسجےکاہھترپاالسؾوبقؽرکےاگفیہاساکفارثرقاراپےئاگ(رشبہکیطاساکوکیئفارثوموجدہنوہ)

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1144

راوی  :یزیس ب ٩خاٟس و ٫ظا ٦ب٤ً ٩ار ،یحٌي ب ٩ح٤زہً ،بساٌٟزیز ب٤ً ٩زوً ،بساہلل ب٣ ٩و٫بٗ ،بیؼہ ب ٩ذویب و ت٤ی٥
زاری

َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩خأ ٔ ٟس بِ ِٔ ٣َ ٩وصَبٕ اَّ ٟز ِ٣ل ٔ ُّی َوصٔظَ ُا ٦بِ ُ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َوص َُو ابِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس

یؼ ٍَ بِ ٔ ٩ذُ َؤیِبٕ َٗا َ ٢صٔظَ ْاَ ٩ِ ًَ ٦تٕ ٔ٤ی٥
ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َِ ٣َ ٩وصَبٕ یُ َح ِّس ُث ًُ ََ ٤ز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ َِٗ ٩ب ٔ َ
َّ
اٟش َِّٔ ٍُ ٨ی اَّ ٟز ُج ٔ ١ی ُِشًَ ٥ُ ٔ ٠ل َی َی َس ِی اٟزَّ ُج ٔ٩ِ ٣ٔ ١
اٟسار ِّٔی أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َٗا َ ٢یَزٔی ُس إ ٔ ََّ ٪تّ ٔ٤مَي َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا ُّ
ض ب ٔ َِ ٤ح َیا ُظ َو َ٤َ ٣اتٔطٔ
ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َٗا َ ٢ص َُو أَ ِول َی ا٨َّ ٟا ٔ

سیدی نب اخدل ف اشھؾ نب امعر ،ییحی نب زمحہ ،دبعازعلسی نب رمعف ،دبعاہلل نب ومبھ ،ہصیبق نب ذفبی ف میمت داری ےس رفاتی ےہ ہک
ںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپاھچایروسؽاہلل !اسصخشےکابرےںیمایکمکحےہوجیسکصخشےکاہھترپاالسؾ
وبقؽ رکے! آپ ےن رفامای فہ اس یک زدنیگ افر ومت ےک اسھت زایدہ القئ ےہ۔ (ینعی فہ اس یک ومت ےک دعب اس اک فارث وہاگ
رشبہکیطدفرساوکیئافرفارثوموجدہنوہ)
رافی  :سیدینباخدلفاشھؾنبامعر،ییحینبزمحہ،دبعازعلسینبرمعف،دبعاہللنبومبھ،ہصیبقنبذفبیفمیمتداری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فالیکرففتخاکہلئسم
ابب  :رفاضئاکایبؿ
فالیکرففتخاکہلئسم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1145

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہً ،بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت اب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ئ َو ًَ ِ ٩صٔبَتٔطٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بَ ِی ٍٔ ا َِ ٟوَلَ ٔ

صفح نب رمع ،ہبعش ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن فالء وک رففتخ رک
ےنافراسےکہبہرکےنےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجہچبدیپاوہےنےکدعبرفےئافررھپرماجےئ
ابب  :رفاضئاکایبؿ
وجہچبدیپاوہےنےکدعبرفےئافررھپرماجےئ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1146

راوی  :حشين بٌ٣ ٩اذً ،بساَلًلی٣ ،ح٤س ب ٩اسحا ،ٚیزیس بً ٩بساہلل ،حرضت ابوہزیزہ

یس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َُٔ ٗ ٩ش ِی ٕم ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا ُح َشي ِ ُن بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َی ٌِىٔي ابِ َ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙیز ٔ َ
ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا ا ِس َت َض َّ ١ا ِِ ٤َ ٟوُٟو ُز ُو ِّر َث
نیسح نب اعمذ ،دبعاالیلع ،دمحم نب ااحسؼ ،سیدی نب دبع اہلل ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرفامایوجہچب(دیپاشےکدعب)رفےئفہفارثانبایاجےئاگ۔
رافی  :نیسحنباعمذ،دبعاالیلع،دمحمنبااحسؼ،سیدینبدبعاہلل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انہتیکریماثےنارقاریکریماثوکوموقػرکدای
ابب  :رفاضئاکایبؿ
انہتیکریماثےنارقاریکریماثوکوموقػرکدای

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1147

راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤سً ،لی ب ٩حشين ،اٛ ٪ے واٟس ،یزیس ٧حویً ،رک٣ہ ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض

ض َرض َٔي
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َح َّسثَىٔي ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ َشي ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
یس اِ ٨َّ ٟحو ٔ ِّی ًَ ِٔ ِ ً ٩
ٕ اَّ ٟز ُج ََِ ٟ ١ی َص بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َن َش ْب َٓي َر ُٔث
اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢و َّأ ٟذ َ
ا ٪اَّ ٟز ُج ُ
یب ُض ِ ٥ک َ َ
 ١یُ َحاُ ٔ ٟ
یًَ ٩ا َٗ َس ِت أَیِ َ٤آَ ٥ِ ُُٜ٧آتُوص َُِ ٥ن ٔؼ َ
َ اْلِ َ ِنَٔا َُ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ت ٌَال َی َوأُوُٟو اْلِ َ ِر َحاَ ٔ ٦ب ٌِ ُـ ُض ِ ٥أَ ِول َی ب ٔ َب ٌِ ٕف
َخ َٓ ََ ٨ش َذ ذََ ٔ ٟ
أَ َح ُسص َُ٤ا ِاْل َ َ

ادمح نب دمحم ،یلع نب نیسح ،اؿ ےک فادل ،سیدی وحنی ،رکعہم ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک (اہلل اعتیل اک اراشد ےہ)
نج ولوگں ےس مت ےن ںیمسق اھکیئ ںیہ اؿ وک اؿ اک ہصح دف۔ ےلہپ زامہن ںیم (االسؾ ےک ادتبایئ دفر ںیم) ہی د ںور اھت ہک ارگ وکیئ
صخشاےسیصخشےسمسقاھکاتیلسجےساسیکرقاتبداریہنوہیتوتفہاسمسقیکانبرپاکیدفرسےےکفارث رقار اپےترھپ
ُ ُ َْ ِ یَع ْ ُض ُه ْ َ َ ِن َی
ع
ْ
ض ےس ہی د ںور وسنمخ وہ ایگ۔ (اس آتی اک بلطم ہی ےہ ہک
دعب ںیم وسرہ اافنؽ یک اس آتی َفأفل ا
ال ْر ََاؾ م أ ْفَل ٍ
رقاتبفاےلاکیدفرسےےکامؽےکدقحارںیہ)
رافی  :ادمحنبدمحم،یلعنبنیسح،اؿےکفادل،سیدیوحنی،رکعہم،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
انہتیکریماثےنارقاریکریماثوکوموقػرکدای

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1148

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،ابواسا٣ہ ،ازریص ب ٩یزیس ،ك٠حہ بْ٣ ٩صٖ ،سٌیس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض

ْص ٕ
ٖ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ
یس َح َّسثَ َ٨ا كَ َِ ٠ح ٍُ بِ ُِّ َ ٣ُ ٩
ٔیص بِ ُ ٩یَز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا صَ ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٍَ ٣ح َّسثَىٔي إ ٔ ِزر ُ

و ٪ح ٔي َن َٗ ٔس ُ٣وا ا ِ٤َ ٟسٔی ٍََ ٨
ض ِٔی َٗ ِؤٟطٔ َت ٌَال َی َو َّأ ٟذ َ
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا ٪ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجزُ َ
یب ُض َِٗ ٥ا َ ٢ک َ َ
یًَ ٩ا َٗ َس ِت أَیِ َ٤آَ ٥ِ ُُٜ٧آتُوص َُِ ٥ن ٔؼ َ
وَ ٪ذؤی َرحٔٔ٤طٔ ِْ ٔ ٟلُ ُخ َّوة ٔ َّأًٟي آخَی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِی َُ ٨ض ِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا َ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ٍُ َو١ٓ ٕ ُ َٟٔ
تُ َو َّر ُث اْلِ َ ِن َؼ َار زُ َ
ْص َوأ ٨َّ ٟؼی َح ٍٔ َواِّ ٟزَٓا َزة ٔ َویُوصٔي
َج ٌَ ِ٨َ ٠ا ََ ٣وال ٔ َی ٔ٤َّ ٣ا َت َز َک َٗا ََ ٢ن َش َد ِت َضا َو َّأ ٟذ َ
یب ُض ِ ٩ِ ٣ٔ ٥أ ِ ٨َّ ٟ
یَ َ٘ ًَ ٩س ِت أَیِ َ٤آَ ٥ِ ُُٜ٧آتُوص َُِ ٥ن ٔؼ َ

َُ ٟط َو َٗ ِس ذَ َص َب ا ِٔ٤ٟي َر ُ
اث

اہ رفؿنبدبعاہلل،اوبااسہم،ادرسینبسیدی،ہحلطنبرصمػ،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکاہللاعتیلاکوجہی
اراشدےہنجولوگںےس مت ےنںیمسقڑاھیئںیہا وکاؿاک ہصحدف۔اساکہصق ہیےہہک االسؾےکادتبایئدفر ںیم بجاہمرجنی

دمہنی آےئ وت فہ (ینعی اہمرجنی) ااصنر ےک امؽ ےک فارث وہےت ےھت العفہ اؿ ےک رہتش دارفں ےک افر ہی مکح اس ومااخة (اھبیئ
اچرہ)یکاینبدرپاھتوجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناہمرجنیفااصنرےکدرایمؿاقمئرکاایاھتنکیلبجہیآتی۔مہےنرہ
اکیےکفارثانبےئاسامؽںیموجفادلنیوھچڑاجںیئ۔ارتیوتاسےسہیآتی۔نجولوگںےسمتےنںیمسقاھکیئںیہاؿوک
اؿ اک ہصح دف۔ وسنمخ وہیئگ اؿ اک ہی ہصح دمد تحیصن افر رافتق یک رغض ےس اھت۔ اب اؿ یک ریماث متخ وہیئگ اع ہت اؿ ےک ےیل
(اہتیئامؽںیم)فتیصیکاجیتکسےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اوبااسہم،ادرسینبسیدی،ہحلطنبرصمػ،دیعسنبریبج،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
انہتیکریماثےنارقاریکریماثوکوموقػرکدای

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1149

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ١اور ًبساٌٟزیز ب ٩یحٌي ٣ ،ح٤س ب ٩س٤٠ہ اب ٩اسحا ،ٚحرضت زاؤز ب ٩حؼين

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١و ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٩ی ِحٌَي ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙزا ُو َز بِ ٔ٩
ا ُِ ٟح َؼي ِ ٔن َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ِ ُ ُ
یَ َ٘ ًَ ٩س ِت أَیِ َ٤اَ٘ َٓ ٥ِ ُُٜ٧اَِ ٟت
ََقأِ ُت َو َّأ ٟذ َ
رقأ ًَل َی أ َِّ ٦س ٌِ ٕس ب ٔ ِ٨تٔ اَّ ٟزبٔی ٍٔ َوکَاِ َ ٧ت یَت َٔیِٔ ٍّ ٤ی ح ٔ ِحز ٔأَبٔی بَ ِرکٕ ٓ َ َ
َ
َٕ أَبُو بَ ِرکٕ أَ ََّل یُ َو ِّرثَ ُط َٓ َ٤َّ ٠ا
َقأِ َو َّأ ٟذ َ
یَ َ٘ ًَ ٩س ِت أَیِ َ٤ا ٥ِ ُُٜ٧إٔ٤َ َّ ٧ا َ٧زََِ ٟت ِٔی أَبٔی بَ ِرکٕ َوابِٔ٨طٔ ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ح ٔي َن أَبَی ِاْل ٔ ِس ََل ََ َٓ ٦حَ ٠
ََل َت ِ َ
یب ُط َزا َز ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔٓ ََ٤ا أَ ِسَ ٥ََ ٠حًَّي حًَُ ١َ ٔ٤ل َی ِاْل ٔ ِس ََل ٔ ٦ب ٔ َّ
أَ ِس ٥ََ ٠أَ ََ ٣ز اہللُ َت ٌَال َی َ٧ب ٔ َّی ُط ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟش ِی ٕٔ
اٟش ََل ٦أَ ِ ٪یُ ِؤت َٔی ُط َن ٔؼ َ
اب َحس ُ
ٔیث كَ َِ ٠ح ٍَ ًَا َٗ َس ِت
َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز ََٗ ٩ِ ٣ا ََ َ٘ ًَ ٢س ِت َج ٌَ َ٠طُ ح ٔ ِّٔ٠ا َو ََٗ ٩ِ ٣ا ًََ ٢ا َٗ َس ِت َج ٌَ َ٠طُ َحأّٟٔا َٗا ََ ٢واٟؼَّ َو ُ
ادمح نب لبنح افر دبعازعلسی نب ییحی ،دمحم نب ہملس انب ااحسؼ ،رضحت داؤد نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اؾ دعس تنب رعیب ےک
اپس رقآؿ زپاتھ اھت۔ فہ اکی میتی ڑلیک ںیھت وھنجں ےن رضحت اوبرکب یک وگد ںیم رپفرش اپیئ یھت۔ سپ بج ںیم ےن ہی آتی
َف َّ ِ
اَث زپیھ وت وبںیل ہی آتی تم زپھ (ینعی اس رپ لمع تم رک ویکہکن ہی اکی اخص صخش ےک ابرے ںیم انزؽ
ت َأ ْ َن ُ ُ ْ
ي عَ َق َد ْ
ال َ
وہیئ یھت) درالص ہی آتی رضحت اوبرکب افر اؿ ےک ےٹیب دبعارلنمح ےک ابرے ںیم انزؽ وہیئ یھت۔ وا ہ دبعارلنمح ےن االسؾ
وبقؽرکےنےسااکنررکدایاھت۔اسرپرضحتاوبرکبےنمسقاھکیئہکںیماسوکاانپفارثہنانبؤںاگ۔نکیلبجدعبںیمفہاالسؾ
ےلآےئ وتروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس ےناؿےک ابرےںیم مکحرفامایہکاؿوک اؿ اکہصح دایاجےئ۔دبعازعلسییکرفاتی
ںیمہیااضہفےہہکدبعارلنمحزبفرریشمشاملسمؿوہےئ(ینعیبجاالسؾوکلمکمہبلغاحلصوہابتاالسؾالےئ)

رافی  :ادمحنبلبنحافردبعازعلسینبییحی،دمحمنبہملسانبااحسؼ،رضحتداؤدنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
انہتیکریماثےنارقاریکریماثوکوموقػرکدای

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1150

راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤سً ،لی ب ٩حشين ،اٛ ٪ے واٟس ،یزیس ٧حویً ،رک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض

ی ٩آ َُ٨٣وا
ض َو َّأ ٟذ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ َشي ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
یس اِ ٨َّ ٟحو ٔ ِّی ًَ ِٔ ِ ً ٩
ی ٩آ َُ٨٣وا َو ٥َِ ٟیُ َضا ٔجزُوا ََٓ َ َ َ
رعاب ٔ ُّی ََل یَز ٔ ُث ا َِ ٤ُ ٟضا ٔج َز َو ََل یَزٔث ُ ُط ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجزُ َٓ ََ ٨ش َد ِت َضا َٓ َ٘ا ََ ٢وأُوُٟو اْلِ َ ِر َحأ ٦
َو َصا َجزُوا َو َّأ ٟذ َ
ا ٪اْلِ ِ َ
َب ٌِ ُـ ُض ِ ٥أَ ِول َی ب ٔ َب ٌِ ٕف
ادمحنبدمحم،یلعنبنیسح ،اؿےکفادل،سیدیوحنی،رکعہم،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہک(ےلہپاہللاعتیلاکہیمکحاھتہک)وج
ولگ اامیؿ الےئ افر رجہت یک فہ اکی دفرسے ےک فارث وہں ےگ افر وج ولگ اامیؿ ںیہن الےئ افر رجہت ںیہن یک فہ اکی
دفرسے ےک فارث ہن وہں ےگ سپ وج املسمؿ صخش اکرففں ےک کلم ںیم وہات فہ اہمرج اک فارث ہن وہات افر ہن اہمرج اس اک فارث
ُ ُ َْ ِ یَع ْ ُض ُه ْ َ َ ِن َی
ع
ْ
ضےسوسنمخوہایگ۔
رقاراپاتاسےکدعبہیمکح َفأفل ا
ال ْر ََاؾ مأ ْفَل ٍ
رافی  :ادمحنبدمحم،یلعنبنیسح،اؿےکفادل،سیدیوحنی،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہعفامیپؿاکایبؿ
ابب  :رفاضئاکایبؿ
دہعفامیپؿاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1151

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب ٩بْش ،اب٤٧ ٩ير ،ابواسا٣ہ ،زُکیا ،سٌس ب ٩ابزاہی ،٥حرضت جبير ب٣ ٩لٌ٥

ُکیَّا ًَ َِ ٩س ٌِسٔ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
ْش َوابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َوأَبُو أ ُ َسا ََ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ز َ ٔ

أِ ٪ی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٍٔ َ ٥َِ ٟیز ٔ ِز ُظ
ِٕ ِٔی ِاْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦وأَ ُّی َ٤ا حٔ ِٕٕ ٠ک َ َ
ًَ ُِ ٩ج َبي ِر ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ َٕٔٗ ٥ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل حَٔ ٠

ِاْل ٔ ِس ََل ُ ٦إ ٔ ََّل ٔط َّس ّة
امثعؿنبایب ہبیش،دمحم نبرشب ،انبریمن،اوبااسہم،زرکای ،دعسنباربامیہ،رضحتریبج نبمعطمےسرفاتیےہہک روسؽاہللیلص
اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای زامہن اجتیلہیک مسق اک االسؾ ںیم وکیئ اابتعر ںیہن افر وج مسق زامہن اجتیلہ ںیم یسک اکر ریخ ےک ہلسلس ںیم
یھتوتاالسؾںیماسیکاےنپوطررپیہاتدیکےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دمحمنبرشب،انبریمن،اوبااسہم،زرکای،دعسنباربامیہ،رضحتریبجنبمعطم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفاضئاکایبؿ
دہعفامیپؿاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1152

راوی ٣ :شسز ،سٔیاً ،٪اػ ،٥حرضت ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

َٕ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُٔ ًَ ٩ِ ًَ ٪
اػ ٕ ٥اْلِ َ ِح َو َٔٗ ٢ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩اَ َٕ ٔ ٟی ُ٘و َُ ٢حاَ ٟ

ِٕ ِٔی ِاْل ٔ ِس ََلٔ ٦
َو َس َّ ٥َ ٠بَي ِ َن ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
یَ ٩واْلِ َ ِن َؼارٔ ِٔی َزارَٔ٧ا َٓ٘ٔی ََٟ ١طُ أََِ ٟی َص َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠لَ حَٔ ٠
یَ ٩واْلِ َ ِن َؼارٔ ِٔی َزارَٔ٧ا ََّ ٣ز َتي ِ ٔن أَ ِو ث َ ََلثّا
َٕ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَي ِ َن ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
َٓ َ٘ا ََ ٢حاَ ٟ
دسمد ،ایفسؿ ،اعمص ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امہرے رھگ ںیم اہمرجنی
فااصنر ےک درایمؿ اھبیئ اچرہاقمئ رکاای اھت۔(یسک ےن اہکہک ایک روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن ہی ںیہن رفامای اھتہک االسؾ ںیم
دہعفامیپؿںیہن ےہ۔اسرپرضحتاسنےندفاینیترمہبتہیہلمجاراشدرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامہرےرھگ
ںیماہمرجنیفااصنرےکدرایمؿاھبیئاچرہاقمئرکاایاھت۔
رافی  :دسمد،ایفسؿ،اعمص،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتاےنپوشرہیکدتیےسہصحاپےئیگ
ابب  :رفاضئاکایبؿ
وعرتاےنپوشرہیکدتیےسہصحاپےئیگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1153

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح ،سٔیا ،٪حرضت سٌیس

اب َی ُ٘و ُِّ ٢
اٟس َی ٍُ ٌَِ ٠ٟٔاٗ ٔ ََ ٍٔ ٠و ََل َتز ٔ ُث
ا٤َ ًُ ٪زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس َٗا َ ٢ک َ َ
ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ٔ ٩ِ ٣زٔیَ ٍٔ َز ِو ٔج َضا َط ِیئّا َحًَّي َٗا َُ َٟ ٢ط َّ
اَ َٛ ٪ت َب إلٔ َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪أ ُ َو ِّر َث
اٟـحَّا ُک بِ ُُ ٩سٔ َِی َ
ا َِ ٣زأَ َة أَ ِط َی َِّ ٥
َف َج ٍَ ًُ َ٤زُ َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ٩
اٟـ َباب ٔ ِّی ٔ ٩ِ ٣زٔیَ ٍٔ َز ِو ٔج َضا َ َ
َّ
َّ
َ
اب
رع ٔ
اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس َو َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ َوک َ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ا ِس َت ٌِ َُ ٠َ ٤ط ًَل َی اْلِ ِ َ
ادمحنباصحل،ایفسؿ،رضحتدیعسےسرفاتیےہہکادتباءںیمرضحترمعیکراےئہییھتہکوعرتاےنپوشرہیکدتیںیمھچک
ہصحہناپےئیگ۔اہیںکتاحضکنبایفسؿےناؿےسایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجمرحتریرفامایاھتہکںیم
امیشابضیبیکویبیوکاسےکوشرہیکدتیںیمفارثانبؤں۔ہینسرکرضحترمعےناےنپوقؽےسروجعرفامایلادمحنباصحلےتہک
ںیہ ہک دبعارلزاؼ ےن اس دحثی وک مہ ےس دنسب رمعم ربفاتی زرہی رضحت دیعس ےس رفاتی ایک ےہ اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک یبن
یلصاہللعلتبہفملسےناحضکنبایفسؿوکرعبےکولوگںرپاعلمانبایاھت۔
رافی  :ادمحنباصحل،ایفسؿ،رضحتدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم
ادتباء
اامؾ(احمک)رپرتیعےکوقحؼ
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
اامؾ(احمک)رپرتیعےکوقحؼ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1154

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اً ،َٟبساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش٣َ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠اِ ًَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ ١را َٕ
ُوُ ٨ِ ًَ ٢ض َِ ٥واَّ ٟز ُج ُ
ُوَ ٩ِ ًَ ٢رً ٔ َّیتٔطٔ َٓاْلِ َ ٔ٣يرُ َّأ ٟذی ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ
ض َرا َٕ ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥وص َُو َِ ٣شئ ْ
َٗا َ ٢أَ ََل ک ُ َُّ ٥ِ ُٜ٠را َٕ َوک ُ ُِّ ٣َ ٥ِ ُٜ٠شئ ْ

ُوُ ٨ِ ًَ ٢ض َِ ٥وا ِ٤َ ٟزِأَةُ َراً َٔی ٍْ ًَل َی بَ ِیتٔ َب ٌَِ ٔ ٠ضا َو َو َٔ ٟسظ ٔ َوه ٔ َی َِ ٣شئُو َُ ٨ِ ًَ ٍْ ٟض َِ ٥وا ِِ ٌَ ٟب ُس َرا َٕ ًَل َی َ٣ا ٔ٢
ًَل َی أَصِ ٔ ١بَ ِیتٔطٔ َوص َُو َِ ٣شئ ْ
ُوَ ٩ِ ًَ ٢رً ٔ َّیتٔطٔ
ُوُ ٨ِ ًَ ٢ط ََٓ ُ َُّ ٥ِ ُٜ٠را َٕ َوک ُ ُِّ ٣َ ٥ِ ُٜ٠شئ ْ
َس ِّی ٔسظ ٔ َوص َُو َِ ٣شئ ْ
دبعاہللنبہملسم،امکل،دبعاہللنبدانیر،رضحتدبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایآاگہ
روہ! مت ںیم ےس رہ صخشابہگنؿ ےہ افر مت ںیم ےس رہصخش اےنپ امتحت ےک ابرے ںیموجادبہ ےہ۔سپ فہ اریم وج ولوگں رپابہگنؿ
انبایایگےہ(رفزایقتم)اسےسولوگںےکابرےںیموساؽایکاجےئاگافررمداےنپرھگفاولںاکابہگنؿےہافراسےساؿےک
ابرےںیموجاببلطایکاجےئاگ۔افروعرتاےنپوشرہےکاکمؿافراسیکافالدیکابہگنؿےہافراسےساؿےکابرےںیم
وساؽوہاگافرالغؾاےنپآاقےکامؽاکابہگنؿےہافرمتںیمےسرہصخشاےنپامتحتےکابرےںیموجابدہےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،دبعاہللنبدانیر،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکحتمبلطرکےنیکاممتعن
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
وکحتمبلطرکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1155

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ػباح٫ ،ظی ،٥یو٧ص ٨٣ ،ؼور ،حش ،٩حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩س٤زہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّاحٔ ا َِ ٟبزَّا ُز َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص َو َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َ إ ٔ َذا أ ُ ًِ ٔلی َت َضا ًَ ِِ ٣َ ٩شأ َ َُ ٍٕ ٟوکَِٔ ٠ت ٓ َٔیضا إلٔ َی
لٔی أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ََ ٩س َُ ٤ز َة ََل َت ِشأ َ ِِ ٢اْل ٔ ََ ٣ار َة ََّٓٔ َّ ٧

َ َوإ ٔ ِ ٪أ ُ ًِ ٔلی َت َضا ًَ َُِ ٩ي ِر ٔ َِ ٣شأ َ َ ٍٕ ٟأًُ ٔ َِ ٨ت ًََِ ٠ی َضا
َن ِٔ ٔش َ

هن
دمحمنبابصح ،س م،ویسن افروصنمر ،نسح،رضحتدبعارلنمح نب رمسہ ےسرفاتی ےہفہرفامےتںیہ ہکروسؽ اہللیلصاہلل ہیلع
ت
فآہلفملسےن ھج ےسرفامایاےدبعارلنمحنب رمسہ! وکحتموخد تمبلطرکان ویکہکنارگفہ ںیھمتاہمتری بلطرپافر مھااری
ت
وکوششں ےس ےلم یگ وت اس ےک ابرے ںیم ںیہمت مھاارے سفن ےک وحاہل رک دای اجےئ اگ افر ارگ بلط ےیک ریغب ےلم یگ وت اس ےک

ت
ابرےںیم مھااریدمدیکاجےئیگ۔
هن
رافی  :دمحمنبابصح ،س م،ویسن،وصنمر،نسح،رضحتدبعارلنمحنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
وکحتمبلطرکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1156

رقہ ،ابوبززہ ،حرضت ابو٣وسي
راوی  :و٫ب ب ٩ب٘یہ ،خاٟس ،اس٤اًی ١ب ٩ابی خاٟس ،اٛ ٪ے ب٬ائی ،بْش بٓ ٩

ْش بِ َّٔ ُ ٩رق َة ا ِٔ ٠ِ َ َٟي ِّي ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی ٍَ َح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَخٔیطٔ ًَ ِ ٩بٔ ِ ٔ
وسي َٗا َ ٢اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت ََ ٍَ ٣ر ُج َ٠ي ِ ٔن إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠تظَ ض ََّس أَ َح ُسص َُ٤ا ث ُ ََّٗ ٥ا َٔ ٢جئِ َ٨ا َ ٔ ٟت ِش َتٌٔي َن ب ٔ َ٨ا ًَل َی
َُ ٣

وسي إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ًَ ََ ٔ ٠٤
َخ ِٔ ٣ث َِ َٗ ١و َٔ ٢ػاح ٔبٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَ ِخ َوَ ٨ِ ٔ ً ٥ِ َُٜ٧سَ٧ا َ ٩ِ ٣كَََ ٠ب ُط َٓا ًِ َت َذ َر أَبُو َُ ٣
َ َو َٗا َِ ٢اْل َ ُ
ات
َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َ ٥َِ ٟ ٢أَ ًِ٤َ ٔ ٟ ٥َِ ٠ا َجائَا َُ ٟط ََٓ ٥َِ ٠ی ِش َتٌ ِٔ ٩بٔض ٔ َ٤ا ًَل َی َط ِی ٕئ َحًَّي ََ ٣
فبھنبہیقب،اخدل،اامسلیعنبایباخدل،اؿےکاھبیئ،رشبنبرقّہ،اوبربدہ،رضحتاوبومیسےسرفاتیےہہکںیمدفآدویمںوک

اسھتےلرکروسؽ اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہا۔اؿںیمےساکیصخشےنہبطخزپاھ۔اسےکدعبوبالمہ
آپےکاپساس رغضےسآےئںیہہکآپںیمہوکحتماکوکیئاکؾوسپندںی۔دفرسےصخشےنیھبفیہابتیکوجاس اک
اسیھت ہہکاکچاھت۔آپےن رفامایامہرےزندکیوت فہ صخشتہبڑبااخنئ ےہوجازوخدوکحتمبلط رکے۔ہیوصرت احؽدھکی
رکاوبومیسےنوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےسذعمرت بلطیک افر اہکہکےھجمولعمؾ ہناھتہکہیولگاس رغض ےسآےئ ںیہ
(فرہنںیماؿوکاےنپاسھتالات)(رافیاکایبؿےہہک)رھپآپےناؿدفونںوصخشںےسزدنیگرھبیسکاکؾںیمدمدہنیل۔
رافی  :فبھنبہیقب،اخدل،اامسلیعنبایباخدل،اؿےکاھبیئ،رشبنبرقّہ،اوبربدہ،رضحتاوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انانیبصخشوکاحمکانبایاجاتکسےہ
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
انانیبصخشوکاحمکانبایاجاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1157

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہللً ،بساٟزح٤ا ٪ب٣ ٩ہسی٤ً ،زاٗ ٪لاٗ ،٪تازہ ،حرضت ا٧ص

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ا َُِ ٤ُ ٟخَّم ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َ٨ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪ا َِّ َ٘ ٟلا َُ َٗ ٩ِ ًَ ٪تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ٪
َٕ ابِ َ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُوًَ ٕ ٦ل َی ا ِ٤َ ٟسٔی ََّ ٣َ ٍٔ ٨ز َتي ِ ٔن
أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِس َت ِدَ ٠

دمحم نب دبع اہلل ،دبعارلنمح نب دہمی ،رمعاؿ اطقؿ ،اتقدہ ،رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
دبعاہللانباؾوتکمؾوکدفرمہبتدمہنیاکہفیلخانبای۔
رافی  :دمحمنبدبعاہلل،دبعارلامحؿنبدہمی،رمعاؿاطقؿ،اتقدہ،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فزریرقمررکےناکایبؿ
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
فزریرقمررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1158

راوی ٣ :وسي بً ٩ا٣ز ،وٟیس ،زہير ب٣ ٩ح٤سً ،بساٟزح٤ا ٪بٗ ٩اس ،٥اٛ ٪ے واٟس ،حرضت ًائظہ

وسي بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕا ِ٤ُ ٟز ُِّّی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َح َّسثَ َ٨ا ُزصَيِرُ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َّ
َّ
َّ
َُک
َُک ُظ َوإ ٔ ِ ٪ذ َ َ
َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا أَ َرا َز اہللُ بٔاْلِ َ ٔ٣ير ٔ َخي ِ ّرا َج ٌَ َُ َٟ ١ط َوز َٔیز ٔػ ِس ٕ ٚإ ٔ ِٔ َ ٧ ٪س َي ذ َ
ِّ
ُک ُ ٥َِ ٟی ٌٔ ِ٨طُ
أَ ًَاَ٧طُ َوإٔذَا أَ َرا َز اہللُ بٔطٔ َُي ِ َر ذََ ٔ ٟ
َ َج ٌَ ََٟ ١طُ َوز َٔیز ُسو ٕئ إ ٔ ِٔ َ ٧ ٪س َي  ٥َِ ٟیُ َذ ِ
ُک ُظ َوإ ٔ َِ ٪ذ َ َ
ومیسنباعرم،فدیل،زریہنبدمحم،دبعارلنمحنباقمس،اؿےکفادل،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایاہللاعتیلبجیسکاحمکےکاسھتالھبیئاکارادہرفاماتےہوتاسوکاچسفزریانعتیرفامد اتےہاحمکارگ وھبؽاجاتےہ وت
فہاسوک ایددالد اتےہافرارگ ایدراتھکےہوتاسیکدمدرکات ےہافرارگاہللاعتیلیسکاحمک ےکاسھت اسےکربسکعاعمہلمرکےناک
ارادہرکاتےہوتاسوکرخابفزرید اتےہارگفہھچکوھبؽاجےئوتایدہندالےئافرارگایدرےھکوتاسیکوکیئدمدہنرکے۔
رافی  :ومیسنباعرم،فدیل،زریہنبدمحم،دبعارلامحؿنباقمس،اؿےکفادل،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعاتفاکایبؿ
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
رعاتفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1159

راوی ٤ً :زو بً ٩ث٤ا٣ ،٪ح٤س ب ٩رحب ،ابوس٤٠ہ ،یحٌي ب ٩جابز ،ػاٟح ب ٩یحٌي  ،اٛ ٪ے واٟس ،حرضت ٘٣سا ٦ب٩
ٌ٣سیرکب

رح ٕب ًَ ِ ٩أَبٔی َسُ ٍَ ٤ََ ٠سََ ِ ٠مَي َ ٪بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی ٕ ٩ِ ًَ ٥یَ ِحٌَي بِ َٔ ٩جابٔز ٕ ًَ َِ ٩ػأ ٟحٔ بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
َّ
ِ َب ًَل َی َٜٔ٨ِ ٣بٔطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ٢
َی ِحٌَي بِ ٔ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟساَ ٩ِ ًَ ٔ ٦ج ِّسظ ٔا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسأ ٦بِ ٌِٔ ٣َ ٩سٔی َ ٔ
ُک َب أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠

رعیّٔا
َُ ٟط أَ ِٓ َِ ٠ح َت َیا ٗ َُسیِ ُ ٥إ ٔ َِّ ٣ُ ٪ت َوَ ٥َِ ٟت ٩ِ ُٜأَ ٔ٣ي ّرا َو ََل کَات ٔ ّبا َو ََل َ ٔ

رمعف نب امثعؿ ،دمحم نب رحب ،اوبہملس ،ییحی نب اجرب ،اصحل نب ییحی ،اؿ ےک فادل ،رضحت دقماؾ نب دعمرکیب ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےکومڈنوھںرپ اہھتامراافررفامایاےدُقمیوتےناجنتاپیئارگوترمایگافرہناریموہاافر
ہنیشنموہاہنرعفیوہا
رافی  :رمعفنبامثعؿ،دمحمنبرحب،اوبہملس،ییحینباجرب،اصحلنبییحی،اؿےکفادل،رضحتدقماؾنبدعمرکیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
رعاتفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1160

راوی ٣ :شسز ،بْش بٔ٣ ٩ـ ،١حرضت ُاٟب ٗلا٪

ْش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔ ١ح َّسث َ َ٨ا َُاْ ٔ ٟب ا َِّ َ٘ ٟلا َُ ٩ِ ًَ ٪ر ُج ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَُ َّ ٧ض ِ ٥کَاُ ٧وا ًَل َی ََ ٨ِ ٣ض ٕ٩ِ ٣ٔ ١
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا بٔ ِ ُ
ئ ِ َ٘ ٔ ٟو ٔ٣طٔ ٔ٣ائ َ ٍّ ِٔ ٩ِ ٣اْلٔب ٔ ًَٔ ١ل َی أَ ِ ٪ی ُِش٤ُ ٔ ٠وا َٓأ َ ِس٤َُ ٠وا َو َٗ َش َِ ٥اْلٔب ٔ َ١
ا ِ٨َ ٤َ ٟاصٔ ٔ٤َّ ٠َ َٓ ١ا بَ َُ َِ ٠ض ِِ ٥اْل ٔ ِس ََل َُ ٦ج ٌَ ََ ١ػاح ُٔب ا ِ٤َ ٟا ٔ
بَ ِی َُ ٨ض َِ ٥وبَ َسا َُ ٟط أَ َِ ٪ی ِز َتحٔ ٌَ َضا ُٔ ٨ِ ٣ض َِٓ ٥أ َ ِر َس َ ١ابِ َُ ٨ط إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ط ائِتٔ أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َ َّ
اٟش ََل ََ ٦وإُٔ َّ ٧ط َج ٌَ َِ َ٘ ٔ ٟ ١و ٔ٣طٔ ٔ٣ائ َ ٍّ ِٔ ٩ِ ٣اْلٔب ٔ ًَٔ ١ل َی أَ ِ ٪ی ُِش٤ُ ٔ ٠وا َٓأ َ ِس٤َُ ٠وا َو َٗ َش َِ ٥اْلٔب ٔ َ ١بَ ِی َُ ٨ض ِ٥
َو َس ََّٟ ١ِ ُ٘ َٓ ٥َ ٠طُ إ ٔ َّ ٪أَبٔی ی ِ ٔ
َُقئ ُ َ

ئ َوإُٔ َّ ٧ط
یٕ ا ِ٤َ ٟا ٔ
َوبَ َسا َُ ٟط أَ َِ ٪ی ِز َتحٔ ٌَ َضا ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥أَ َٓ ُض َو أَ َح ُّ ٙب ٔ َضا أَ ِ ٦ص َُِٗ ٪ِ ٔ َّٓ ٥ا ََ ٟ ٢
ََ َن ٌَ ِ ٥أَ ِو ََل َٓ ُ٘ ُِ َٟ ١ط إ ٔ َّ ٪أَبٔی َط ِی ْذ َٛبٔي ْر َوص َُو َ ٔ
رع ُ
َ َّ
َ َّ
اٟش ََل َُ٘ َٓ ٦ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَبٔی
َ أَ َِ ٪ت ِح ٌَ َ ١لٔی ا َِٔ ٌٟزا َٓ ٍَ َب ٌِ َس ُظ َٓأ َ َتا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَبٔی ی ِ ٔ
َ َو ًَل َی أَبٔی َ
اٟش ََل ََ٘ َٓ ٦ا ََ ٢و ًََِ ٠ی َ
َُقئ ُ َ
َی ِشأََ ُٟ
َج ٌَ َِ َ٘ ٔ ٟ ١و ٔ٣طٔ ٔ٣ائ َ ٍّ ِٔ ٩ِ ٣اْلٔب ٔ ًَٔ ١ل َی أَ ِ ٪ی ُِش٤ُ ٔ ٠وا َٓأ َ ِس٤َُ ٠وا َو َح ُش َ ٩إ ٔ ِس ََل ُُ ٣ض ِ ٥ث ُ َّ ٥بَ َسا َُ ٟط أَ ِ ٪یَ ِز َتح ٔ ٌَ َضا ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥أَ َٓ ُض َو أَ َح ُّ ٙب ٔ َضا أَ ِ٦
ص َُِ٘ َٓ ٥ا َ ٢إ ٔ ِ ٪بَ َسا َُ ٟط أَ ِ ٪ی ُِشَ ٤َ ٔ ٠ضا َُ ٟض ُِ ٠ِ َٓ ٥ی ِشَ ٤ِ ٔ ٠ضا َوإ ٔ ِ ٪بَ َسا َُ ٟط أَ َِ ٪ی ِز َتحٔ ٌَ َضا َٓ ُض َو أَ َح ُّ ٙب ٔ َضا ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٪ِ ٔ َّٓ ٥ص ُِ ٥أَ ِس٤َُ ٠وا َٓ َُ ٠ض ِ٥
َ أَ َِ ٪ت ِح ٌَ َ ١لٔی
یٕ ا ِ٤َ ٟا ٔ
ئ َوإَّٔ٧طُ َی ِشأ َ َُ ٟ
إ ٔ ِس ََل ُُ ٣ض َِ ٥وإ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪ی ُِش٤ُ ٔ ٠وا ُٗوت ٔ ُ٠وا ًَل َی ِاْل ٔ ِس ََلَ٘ َٓ ٔ ٦ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَبٔی َط ِی ْذ َٛبٔي ْر َوص َُو َ ٔ
رع ُ

ئ َو َل َّ٩ٜٔا َِ ٌُ ٟزَٓا َئ ِٔی ا٨َّ ٟارٔ
ض ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌُ ٟزَٓا ٔ
ا َِٔ ٌٟزا َٓ ٍَ َب ٌِ َس ُظ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِٔ ٌٟزا َٓ ٍَ َح ٌَّ ٙو ََل ب ُ َّس ٨َّ ٠ٟٔا ٔ

دسمد ،رشب نب  ،لض ،رضحت اغبل اطقؿ ےس دنسب اکی صخش وباہطس فادل ربفاتی دادا رفاتی ےہ ہک ھچک ولگ اکی ہمشچ ےک
انکرےآابدےھتبجاؿوکدنی االسؾیکربخیچنہپوتہمشچےکامکلےناینپوقؾوکاسرشطرپوسافٹندےنییکشیپ شیکہکفہ
االسؾ وبقؽ رک ںیل۔ سپ فہ ولگ املسمؿ وہ ےئگ افر اےنس افٹن اؿ ںیم میسقت رکدی اس ےک دعب اس ےن اےنپ افٹن فاسپ انیل
اچےہوتاسےناےنپےٹیبوکالبرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساجیھب۔اسےناےنپےٹیبےساہکہکوتیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےک اپس اج افر اؿ ےس انہک ہک ریمے فادل ےن آوکپ السؾ اہک ےہ افر انہک ہک ریمے فادل ےن اس رشط رپ اینپ وقؾ وک وسافٹن
دےنی امےن ےھت ہک ولگ االسؾ وبقؽ رکںیل سپ اؿ ولوگں ےن االسؾ وبقؽ رک ایل افر ریمے فادل ےن بسح فدعہ افٹن اؿ ںیم
میسقت رک دی نکیل اب فہ اچےتہ ںیہ ہک اؿ ےس اےنپ افٹن فاسپ ےل ںیل وت ایک اب اؿ افوٹنں ےک دقحار ریمے فادل ںیہ ای فہ
ولگ؟ آپ وجاب اابثت ںیم دںی اییفن ںیم رہ دف وصرت ںیم اؿ ےس زمدی ہی رعض رکان ہک ریمےفادل تہب وبڑےھ وہ ت ےںیہ
افر فہ اس ہمشچ ےک رعفی (رگناؿ) ںیہ فہ اچےتہ ںیہہک آپ اؿ ےک دعباس ہمشچ اک رعفی  ھج وک انبدںیسپفہ ڑلاک یبن یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسیکدختم ںیماچنہپ افررعضایک ایروسؽاہلل!ریمےفادل ےنآوکپالسؾ رعض ایکےہ۔آپ یلصاہلل ہیلعفملس ےن
رفامایوک رپافرریتےابپرپالسؾوہ۔رھپاسےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےفادلےناینپوقؾوکوسافٹناس
رشطرپدےنیےئلیک اہکاھتہکفہ االسؾوبقؽرکںیل۔سپاوھنںےناالسؾوبقؽرکایلافر ابحیحصینعم ںیمفہاملسمؿ ںیہ۔نکیلاب
ریمےفادلاؿےساےنپ افٹنفاسپانیلاچےتہںیہ۔رفامےیئ اؿ افوٹنںےک دقحارریمےفادل ںیہ ایفہولگ؟آپ ےنرفامایارگ
ریتا ابپ اؿ افوٹنں وک ولوگں وک دانی اچےہ وت فہ دے اتکس ےہ افر ارگ فہ فاسپ انیل اچےہ وت فہ اس اک یھب دقحار ےہ رےہ فہ ولگ وج
املسمؿ وہےئ ںیہ وت فہولگ اےنپ االسؾ اک افدئہ وخد ااھٹںیئ ےگ افر ارگ االسؾ وبقؽ ہن رکںی ےگ وت االسیم اقدعہ یک رف ےس لتق ےیک
اجںیئےگرھپاس ےناہکای روسؽاہلل!ریمےفادلتہب وبڑےھوہت ےںیہافرفہاس ہمشچےکرعفی(ابہگنؿفذہمدار)ںیہ۔فہ
اچےتہ ںیہ ہک آپ اؿ ےک دعب رعاتف یک ذہم داری  ھج وک وسپن دںی۔ آپ ےن رفامای کشیب رعاتف رضفری ےہ افر ولوگں وک

رعفیےکریغباچرہیھبںیہنےہنکیلرعفیمنہجںیماجںیئےگ۔
رافی  :دسمد،رشبنب ،لض،رضحتاغبلاطقؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یشنم(رکیسرٹی)رےنھکاکایبؿ
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
یشنم(رکیسرٹی)رےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1161

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٧ ،وح بٗ ٩یص ،یزیس بٌٛ ٩ب٤ً ،زو ب٣ ٩ا ،َٟابواٟحوزاء ،حرضت ابً ٩باض

ض
یس بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأَبٔی ا َِ ٟح ِو َزا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُ ٧و ُح بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َٗا َِّ ٢
أ ٨َّ ٠ٟٔ ٪ي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟشحٔ ُّ ١کَات ْٔب ک َ َ
ہبیتق نبدیعس،ونحنبسیق،سیدینببعک،رمعفنبامکل،اوباوجلزاء،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےکاکبت(یشنم)اکانؾلجساھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ونحنبسیق،سیدینببعک،رمعفنبامکل،اوباوجلزاء،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زوکةفوصؽرکےناکایبؿ
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زوکةفوصؽرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1162

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابزاہیً ،٥بساٟزحی ٥ب ٩س٠مَي٣ ،٪ح٤س ب ٩اسحاً ،ٚاػ ٥ب٤ً ٩زو٣ ،ح٤وز بٟ ٩بیس ،حرضت رآٍ ب٩
خسیخ

اػ ٔ ٥بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ َٗ ٩تا َز َة
اَط َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّح ٔٔی ٥بِ ُُ ٩سََ ِ ٠مَي ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َٔ ًَ ٩ِ ًَ ٙ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥اْلِ َ ِس َب ٔ ُّ

ًَ ١ل َی اٟؼَّ َس َٗ ٍٔ
ًَ ِِ ٣َ ٩ح ُ٤وز ٔبِ َٟٔ ٩بٔی ٕس ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢ا ٌَِ ٟا ُٔ ٣
بٔا َِ ٟح ِّ ٙکَا َِِ ٟازٔی ِٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َحًَّي َی ِز ٔج ٍَ إلٔ َی بَ ِیتٔطٔ
دمحم نب اربامیہ ،دبع ارلمیح نب امیلسؿ ،دمحم نب ااحسؼ ،اعمص نب رمعف ،ومحمد نب دیبل ،رضحت راعف نب دخجی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم
ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسہکقحےکاسھتزوکةفوصؽرکےنفاال(وثابںیم)ااسیےہاسیجراہدخا
ںیماہجدرکےنفاالاہیںکتہکفہاےنپرھگولٹآےئ۔
رافی  :دمحمنباربامیہ،دبعارلمیحنبامیلسؿ،دمحمنبااحسؼ،اعمصنبرمعف،ومحمدنبدیبل،رضحتراعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زوکةفوصؽرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1163

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س٣ ،ح٤س ب ٩س٤٠ہ٣ ،ح٤س ب ٩اسحا ،ٚیزیس ب ٩ابی حبیبً ،بساٟزح٤ا ٪ب ٩ط٤اسہ ،حرضت ً٘بہ
بً ٩ا٣ز

یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙیز ٔ َ
 ١ا َِ ٟح ََّ ٍَ ٨ػاح ُٔب
اس ٍَ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب ٍَ بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢لَ یَ ِس ُخ ُ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔٔ ٩ط ََ ٤

َٕ ِٜ٣ص

دبع اہلل نب دمحم ،دمحم نب ہملس ،دمحم نب ااحسؼ ،سیدی نب ایب بیبح ،دبعارلنمح نب امشہس ،رضحت ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک
رفامےتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسےہہکاصبحسکمتنجںیمہناجےئاگ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،دمحمنبہملس،دمحمنبااحسؼ،سیدینبایببیبح،دبعارلامحؿنبامشہس،رضحتہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زوکةفوصؽرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1164

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ،ابِ٣ ٩زا ء ،حرضت اب ٩اسحاٚ

اض َی ٌِىٔي َػاح َٔب ا ِٔ ِٜ٤َ ٟص
ْش اَ ٨َّ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ا َِّ َ٘ ٟلا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ َٔ ِِ ٣َ ٩زا َئ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََّ ٢أ ٟذی َی ٌِ ُ ُ
دمحمنبدبعاہلل،انبرغماء،رضحتانبااحسؼےسرفاتیےہہکاصبحسکمفہےہوجولوگںےسرشعفوصؽرکاتےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہلل،انبرغماء،رضحتانبااحسؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تعیباکایبؿ
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
تعیباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1165

زاوز ،س٤٠ہً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سا ،٥ٟحرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز
راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩

اَ ٪و َسَ َٗ ٍُ ٤ََ ٠اَل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخبَرََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩زا ُو َز بِ ُٔ ٩سٔ َِی َ
ٕ َّٓ ٔ َّ ٪أَبَا بَ ِرکٕ َٗ ِس
ٕ َوإ ٔ ِ ٪أَ ِس َت ِدِ ٔ ٠
ٕ َّٓ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠ی ِش َت ِدِ ٔ ٠
َٗا ََٗ ٢ا َ٤َ ًُ ٢زُ إنٔيی إ ٔ ََِ ٪ل أَ ِس َت ِدِ ٔ ٠

َّ
َُک َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبَا بَ ِرکٕ ٓ ٌََُ ٤ِ ٔ ٠ت أَُ َّ ٧ط ََل َی ٌِ ٔس ُ ٢ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ
اس َت ِدَ ٠
ِ
َٕ َٗا َََ ٓ ٢واہللٔ َ٣ا ص َُو إَٔل أَ ِ ٪ذ َ َ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َح ّسا َوأَُ َّ ٧ط َُيِرُ ُِ ٣ش َت ِدٕٕ ٔ ٠

دمحم نب داؤد  ،ہملس ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اسمل ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک (بج رضحت رمع زیمخ وہےئ افر
ولوگںےنوشمرہدای ہکفہیسکوکاےنپدعبہفیلخانزمدرکدںیوت)رضحترمعےنرفامایارگںیمیسکوکہفیلخانزمدہنرکفںوتروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنیھبیسکوکاےنپدعبانزمدںیہنرفامایاھتافرارگںیماےنپدعبیسکوکہفیلخانزمدرکاجؤںوت(اسیکیھبریظ
وموجد ےہ ہک) رضحت اوبرکب ےن اےنپ دعب ہفیلخ انزمد ایک۔ انب رمع ےتہک ںیہ ہک دخبارضحت رمع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس افر اوبرکب ےک وسا یسک افر اک ذرک ںیہن ایک بت ںیم ےن اجؿ ایل ہک فہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ربارب یسک وک ہن رکںی
ےگ۔
رافی  :دمحمنبدافٗد،ہملس،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء

تعیباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1166

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہً ،بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت اب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َُ ٧بای ٔ ٍُ أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی
اٟش َِ ٍٔ ٤و َّ
َّ
اٟلا ًَ ٍٔ َویُ َ٨َ ُ٨ِّ٘ ٠ا ٓ ٔ َمَي ا ِس َت َل ٌِ َت٥

صفح نبرمع،ہبعش،دبعاہلل نبدانیر،رضحتانبرمع ےس رفاتیےہہک مہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےس عمسفاطتع رپ
تعیبرکےتےھت(افرآپوطبرتقفشرفامےتےھتہییھبوہک)اہجںکتنکممےہ۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
تعیباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1167

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح ،و٫ب٣ ،ا ،َٟاب ٩طہاب حرضت رعوہ

رع َو َة أَ ًََّ ٪ائٔظَ ٍَ َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ِخب َ َر ِت ُط
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔي َ٣ا ٩ِ ًَ َْ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
ًَ ِ ٩بَ ِی ٌَ ٍٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَ ٨ِّ ٟشا َئ َٗاَِ ٟت َ٣ا ََّ ٣ص َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َس ا َِ ٣زأَة ٕ َٗ ُّم إ ٔ ََّل أَ ِ٪

َیأ ِ ُخ َذ ًََِ ٠ی َضا َّٓٔذَا أَ َخ َذ ًََِ ٠ی َضا َٓأ َ ًِ َل ِت ُط َٗا َ ٢اذِ َص ٔيي َٓ َ٘ ِس بَا َی ٌِت ٔ
َُ

ادمح نب اصحل ،فبھ ،امکل ،انب اہشب رضحت رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ ےن روسؽ اہلل یک وعروتں ےس تعیب یک
تیفیکایبؿرکےتوہےئرفامایآپےنتعیبرکےتفتقیھبکیسکایبنجوعرتاکاہھتںیہنوھچاآپوعرتےسرصػدہعےتیل
بجفہدہعرکیتکچوتآپاسےسرفامےتہکاج!ںیموک ےستعیبےلاکچ۔
رافی  :ادمحنباصحل،فبھ،امکل،انباہشبرضحترعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
تعیباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1168

راوی ً :بیساہلل ب٤ً ٩زً ،بساہلل ب ٩یزیس ،سٌیس ب ٩ابی ایوب ،ابوً٘ی ،١زہزہ بٌ٣ ٩بس ،حرضت ًبساہلل ب ٩ہظا٦

یَ ١زص َِزةُ بِ ُ٩
س َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩یز ٔ َ
وب َح َّسثَىٔي أَبُو ًَ٘ ٔ ٕ
یس َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
اِ َٗ ٪س أَ ِز َر َک أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َذ َص َب ِت بٔطٔ أ ُ ُُّ ٣ط َزیِ َُ ٨ب ب ٔ ُِ ٨ت حُ َِ ٤ی ٕس إلٔ َی
ََ ٌِ ٣ب ٕس ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦وک َ َ

َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ بَای ٔ ٌِ ُط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ص َُو َػِٔي ْر ٓ َََ ٤شحَ
َرأِ َس ُط

دیبعاہللنبرمع،دبعاہللنبسیدی،دیعسنبایباویب،اوب،لیق،زرہہنبدبعم،رضحتدبعاہللنباشہؾےسرفاتیےہہکاؿوکاؿ
یک امں زبنی تنبدیمح روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکاپس ےلںیئ افر وبںیل ای روسؽاہلل!اس ےس تعیب ےل ےئجیل۔آپ
یلصاہللہیلعفملسےنرفامایایھبہیمکنسےہ۔رھپآپےناؿےکرسرپاہھتریھپا
رافی  :دیبعاہللنبرمع،دبعاہللنبسیدی،دیعسنبایباویب،اوب،لیق،زرہہنبدبعم،رضحتدبعاہللنباشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعنیلمزوکةیکوخنتاہاکایبؿ
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
اعنیلمزوکةیکوخنتاہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1169

راوی  :زیس ب ٩اخز ،٦ابوًاػً ،٥بساٟوارث ،حشين ،حرضت ًبساہلل ب ٩بزیسہ

اػ ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس ا َِ ٟوار ٔٔث بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩حُ َشي ِ ٕن ا ِِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة
َح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩أَ ِخزَ َ ٦أَبُو كَأٟبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
َّ
َّ
َ
و٢
َف َز ِٗ َ٨ا ُظ رٔزِ ّٗا ٓ ََ٤ا أَ َخ َذ َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
َ َٓ ُض َو ُُْ ُ٠
ًَ ِ ٩أبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ا ِس َت ٌِ َ٨َ ٠ِ ٤ا ُظ ًَل َی ًَ ََ َ ١ٕ ٤

زدی نب ازخؾ  ،اوباعمص ،دبعاولارث ،نیسح ،رضحت دبعاہلل نب ربدیہ ےن اےنپ فادل ےک وحاہل ےس ایبؿ ایک ےہ ہک روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایمہےنسج وکیھب یسکاکؾرپ امومرایکوتاساکفہفیظافروخنتاہرقمر یکےہ رھپاسےکدعب وجھچک فہ اس
ےسزادئاحلصرکےفہوچریافرایختنےہ۔
رافی  :زدینبازخؾ،اوباعمص،دبعاولارث،نیسح،رضحتدبعاہللنبربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
اعنیلمزوکةیکوخنتاہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1170

راوی  :ابواٟوٟیس كیاٟسيٟ ،یث ،بٜير بً ٩بساہلل ،بس ب ٩سٌیس ،حرضت اب ٩اٟشاًسی

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟیسٔ َّ
س بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ٩
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ
اٟشأًس ِّٔی َٗا َ٢
ٌْ ًَ ِ ٩ب ُ َٜي ِر ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ
یت َّٓٔنيی َٗ ِس ًَُِ ٠ٔ٤ت ًَل َی
َفُ ُِت أَ ََ ٣ز لٔی بٔ ٌُ َ٤ا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٍٕ ٟت إٔ٤َ َّ ٧ا ًَُِ ٠ٔ٤ت ِهَّلِل َٗا َُ ٢خ ِذ َ٣ا أ ُ ًِ ٔل َ
ِ
اس َت ٌِ َ٠َ ٤ىٔي ًُ َ٤زُ ًَل َی اٟؼَّ َس َٗ ٍٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ

ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٠َ ٤َّ ٌََ ٓ ٥َ ٠ىٔي

اوباولدیلایطیسل،ثیل،ریکبنب دبعاہلل ،رسبنبدیعس ،رضحتانبااسلدعیےسرفاتی ےہہکرضحترمع ےن  ھجوک زوکةفوصؽ رک
ےنرپامومرایک۔بجںیماکؾےسافرغوہاوتاوھنںےنےھجماسیکارجتدےنیاکمکحایک۔ںیم ےناہکںیمےنوتہیاکؾیفلیبساہلل
ایکےہ۔رضحترمعےنرفامایوجےھجتدایاجراہےہفہےلےلویکہکنںیمےنیھبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکایحتںیمہیاکؾ
ایکاھتافرآپےنےھجماسیکارجتدییھت۔
رافی  :اوباولدیلایطیسل،ثیل،ریکبنبدبعاہلل،رسبنبدیعس،رضحتانبااسلدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
اعنیلمزوکةیکوخنتاہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1171

راوی ٣ :وسي ب٣ ٩زواٌ٣ ،٪اِی ،اوزاعی ،حارث ب ٩یزیس ،جبيرب ٩نٔی ،١حرضت ٣شتورز ب ٩طساز

ا ٪اَّ ٟزق ُّيی َح َّسثَ َ٨ا ا ٌَِ ٤ُ ٟاَِی َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ًَ ِ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
یس ًَ ُِ ٩ج َبي ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َٔي ِر ٕ ًَ ِ ٩ا ِِ ٤ُ ٟش َت ِورٔز ٔ
ث بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
وسي بِ ُِ ٣َ ٩ز َو َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

ا٨َ َٟ ٪ا ًَا َّٔ ٣ل ََِٓ ٠یَ ِٜت ٔش ِب َز ِو َج ٍّ َّٓ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪یُ َٟ ٩ِ ُٜط َخاز ٔ ْ٦
بِ َٔ ٩ط َّساز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢ک َ َ
ََِٓ ٠یَ ِٜت ٔش ِب َخاز ٔ ّ٣ا َّٓ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪یَُ َٟ ٩ِ ُٜط َِ ٣ش ََِ ٠َٓ ٩ْ ٜیَ ِٜت ٔش ِب َِ ٣ش٨ّ َٜا َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ أ ُ ِخبٔرِ ُت أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َا ٢أَ ِو َسار ْٔٚ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٩ِ ٣َ ٢ات َد َذ َُي ِ َر ذََ ٔ ٟ
َ َٓ ُض َو ُ ٌّ
ومیس نب رمفاؿ ،اعمیف ،افزایع ،احرث نب سیدی ،ریبجنب لیفن ،رضحت وتسمرد نب دشاد ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسےہہکوجصخشامہرااعلموہوتاسوکاچےیہہکفہاکیویبیرھکےلایسرطحارگاس

ےکاپساخدؾہنوہوتاخ دؾرھکےل۔افرارگرےنہےکےیلرھگہنوہوترھگےلےل۔وتسمردےتہکںیہہکاوبرکبےناہکہکےھجمولعمؾ
وہاےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنزمدیرفامایوجصخشاسےسزادئاتیلےہوتفہاخنئافروچرےہ۔
رافی  :ومیسنبرمفاؿ،اعمیف،افزایع،احرثنبسیدی،ریبجنبلیفن،رضحتوتسمردنبدشاد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعنیلموکدہہیانیلدرتسںیہن
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
اعنیلموکدہہیانیلدرتسںیہن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1172

راوی  :اب ٩رسح ،اب ٩ابی خاٟس ،سٔیا ،٪زہزی ،رعوہ ،حرضت ابوح٤یس ساًسی

رع َو َة ًَ ِ ٩أَب ٔی حُ َِ ٤ی ٕس اَّ ٟشأًس ِّٔی أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩
اٟس ٔح َوابِ ُ ٩أَبٔی َخَِٟٔ َٕٕ ٠وَ ُط َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
اٟس ٔح ابِ ُ ٩اْلِ ُ ِتب ٔ َّی ٍٔ ًَل َی اٟؼَّ َس ٍَٗٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِس َت ٌِ ََ ١َ ٤ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِزز ٔ ُی َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ابِ ُ ٩ا٠ُّ ٟتِب ٔ َّی ٍٔ َٗا َ ٢ابِ ُِ َّ ٩

َٓ َحا َئ َٓ َ٘ا ََ ٢ص َذا َلَ ٥ِ ُٜو َص َذا أُصِس َٔی لٔی َٓ َ٘ َا ٦أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َٓ َحَ ٔ٤س اہللَ َوأَثِى َي ًََِ ٠یطٔ َو َٗا َ٣َ ٢ا بَا ُ٢
ا ٌَِ ٟا ِٔ َ ٧ ١ٔ ٣ب ٌَ ُث ُط ٓ ََیحٔی ُئ ٓ ََی ُ٘و َُ ٢ص َذا َلَ ٥ِ ُٜو َص َذا أُصِس َٔی لٔی أَ ََل َجََ ٠ص ِٔی بَ ِیتٔ أ ُ ِّ٣طٔ أَ ِو أَبٔیطٔ َٓ َی ِ٨و َُز أَیُ ِض َسی َُ ٟط أَ ََِ ٦ل ََل یَأتِ ٔی أَ َح ْس

َق ّة َََٓ ٠ضا ُخ َو ْار أَ ِو َطا ّة َت ِی ٌَزُ ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َی َسیِطٔ
ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣بٔظَ ِی ٕئ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
َ إ ٔ ََّل َجا َئ بٔطٔ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ ٍٔ ٣إ ٔ ِ ٪ک َ َ
اَ ٪بٌٔي ّرا َٓ َُ ٠ط ُرَُائْ أَ ِو َب َ َ
َحًَّي َرأَیِ َ٨ا ًُ ِْف َة إٔب ٔ َل ِیطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ا َُّ ٠ٟض ََّ ٥ص ِ ١بَ َُّ ِِ ٠ت َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥صَ ِ ١بَ َُّ ِِ ٠ت
َ
انب رسح ،انب ایب اخدل ،ایفسؿ ،زرہی ،رعفہ ،رضحت اوبدیمح اسدعی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
االت اھت۔بجفہزوکةفوصؽرکےکآایوتوبال
ہلیبقازدںیمےساکیصخشوکزوکةیکفوصؽاییبرپامومررفامایاساکانؾلبتبةایانب ّ
ت
ہی وت مھاارے ےیل ےہ افر ہی ےھجم دہہی ںیم الم ےہ۔ آپ ےنربنم رپ ڑھکے وہ رک دمح فانث ےک دعب ہبطخ دای رفامای اعلم وک ہی ابت زبی
ت
ںیہن دیتی ہک مہ اس وک زوکة یک فوصؽ اییب ےک ےیل ںیجیھب افر بج فاسپ آےئ وت ےہک ہی مھاارے ےیل ےہ افر ہی ےھجم دہہی ںیم الم
ےہ۔ارگیہیابتےہوتاجےئافراےنپابپایامںےکرھگھٹیبرےہافردےھکیہکاےسہیدہےیےتلمںیہایںیہن۔متںیمےسوجصخش
اسرطہقیرپوکیئزیچےلےلاگفہایقتمدؿاسوک ےلرکآےئاگارگافٹنوہاگوتوباتلوہاآےئاگ۔لیبوہاگ وتڈاکراتوہاآےئ
اگ۔ارگرکبیوہیگوتایممیت وہیئآےئیگ۔رھپآپ یلصاہللہیلعفملسےن اےنپدفونںاہھتاینتدنلبیکتااھٹےئہک ںیمہآپیک

ولغبں یک دیفسی رظن آےن یگل۔ اس ےک دعب رفامای اے اہلل! ںیم ےن حیحص ابت ولوگں کت اچنہپ دی۔ اے اہلل ! ںیم ےن حیحص ابت
ولوگںکتاچنہپدی۔
رافی  :انبرسح،انبایباخدل،ایفسؿ،زرہی،رعفہ،رضحتاوبدیمحاسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زوکةںیمایختنرکےناکایبؿ
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زوکةںیمایختنرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1173

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیزَّ٣ ،طٖ ،ابی جہ ،٥حرضت ابو٣شٌوز انؼاری

َّط ٕ
ٖ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ِض ٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َِ ٣ش ٌُوز ٕاْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا ََ ٢ب ٌَ َثىٔي أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
َ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا ََ ٍٔ٣تحٔی ُئ َو ًَل َی هَ ِضز ٔ َک َبٌٔي ْر ٔ ٩ِ ٣إٔب ٔ ٔ ١اٟؼَّ َس ٍَٗٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ساً ٔ ّیا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢اَ ِ ٧ل ِٙ ٔ ٠أَبَا َِ ٣ش ٌُوز ٕ َو ََل أ ُ َِ ٔٔ ٟی ََّ ٨

ُکص ََُ
َُ ٟط ُرَُائْ َٗ ِس َُ ََ ٠ِ ٠ت ُط َٗا َ ٢إٔذّا ََل أََ ِ ٧لَٗ ُٙ ٔ ٠ا َ ٢إٔذّا ََل أ ُ ِ ٔ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،رطمػ ،ایب  مہ ،رضحت اوبوعسمد ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم
زوکةیکفوصؽاییبرپامومررفامای(وبتقرتصخ)آپےنرفامایاوبوعسمداج!نکیلایخؽرےہںیمےھجتایقتمےکدؿاساحؽںیم
آاتوہاہندوھکیںہکریتیھٹیپرپزوکةںیمےسارچاایوہاافٹندلاوہوجآفازاکنؽراہوہ۔اوبوعسمدےتہکںیہہکںیمےنرعضایکبت
رھپںیمںیہناجات۔آپےنرفامایوترھپںیمیھبےھجتوبجمرںیہنرکات۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،رطمػ،ایب مہ،رضحتاوبوعسمدااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾرپرتیعےکوقحؼافراؿیکرضفرایتیکلیمکتاکایبؿ
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
اامؾرپرتیعےکوقحؼافراؿیکرضفرایتیکلیمکتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1174

راوی  :س٠مَي ٪بً ٩بساٟزح ،٩٤یحٌي ب ٩ح٤زہ ،اب ٩ابی ٣زیٗ ،٥اس ٥ب٣ ٩دی٤زہ ،حرضت ابو٣زی ٥اززی

َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َِّ ٩ٔ ٤
اٟس َِ ٣ظِ ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة َح َّسثَىٔي ابِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی َ ٥أَ َّ ٪ا َِ٘ ٟاس َٔ ٥بِ ََ ٣ُ ٩د ِیَ ٔ٤ز َة أَ ِخب َ َر ُظ
َ أَبَا ُٓ ََل َٕ ٪وه ٔ َی کََ ٍْ ٤َ ٔ ٠ت ُ٘وَ ُٟضا ا َِ ٌَ ٟز ُب َٓ ُُِ٘ ٠ت
أَ َّ ٪أَبَا َِ ٣زیَ َ ٥اْلِ َ ِزز ٔ َّی أَ ِخب َ َر ُظ َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت ًَل َی ٌَُ ٣اؤیَ ٍَ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَ ِن ٌَ َ٨َ ٤ا ب ٔ َ

َحسٔی ّثا َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط أ ُ ِخبٔرُ َک بٔطٔ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢و ََّل ُظ اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١ط ِیئّا ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣ز ٔ
ََقظ ٔ َٗا ََ َٓ ٢ح ٌَ ََ ١ر ُج َّل
وَ ٪حا َجتٔطٔ َو َخ َّ٠تٔطٔ َوٓ ِ ٔ
وَ ٪حا َجت ٔض ٔ َِ ٥و َخ َّ٠تٔض ٔ َِ ٥وٓ ِ ٔ
ََقص ِٔ ٥ا ِح َت َح َب اہللُ ًَ ُِ ٨ط ُز َ
ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َٓا ِح َت َح َب ُز َ

ض
ًَل َی َح َوائ ٔ ٔخ ا٨َّ ٟا ٔ

م
امیلسؿ نب دبعارلنمح ،ییحی نب زمحہ ،انب ایب رممی ،اقمس نب خنمرہ ،رضحت اوبرممی ازدی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اعمفہی
ےکاپسایگاوھنںےنےھجموخشآدمدیاہک۔ںیمےنرعضایکںیمےناکیدحثیینسےہوجںیمآپوکیھبانساتوہںںیمےنانس
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکاہللاعتیلسجصخشوکاملسمونںےکاومراکفیلانبےئافررھپفہاؿیکرضفرت
افرلکشمفتقںیم اکؾںیمہنآےئوتاہللاعتیلیھباسیک رضفرتوکوپراہنرفامےئاگافرلکشمفتقںیماسیکدمدرکےاگ۔ہی

نسرکرضحتاعمفہیےناکیصخشوکولوگںیکرضفرتیکرفایمہرپامومررفامدای۔
م
رافی  :امیلسؿنبدبعارلنمح،ییحینبزمحہ،انبایبرممی،اقمسنب خنمرہ،رضحتاوبرممیازدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
اامؾرپرتیعےکوقحؼافراؿیکرضفرایتیکلیمکتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1175

راوی  :س ٍ٤٠ب ٩طبیبً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا َس ٍُ ٤ََ ٠بِ َُ ٩طبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩صَ َّ٤أ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا ب ٔطٔ أَبُو ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا أُوت ٔیَ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜط ِی ٕئ َو َ٣ا أَ ِ٤ُ ٌُُٜ ٨َ ٣و ُظ إ ٔ ِ ٪أََ٧ا إ ٔ ََّل َخاز ْٔ ٪أَ َؿ ٍُ َح ِی ُث أ ُ ِٔ ٣ز ُت
ہملس نب ،بیب ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہن
وکیئ زیچ ںیم مت وک اینپ رطػ ےسد ات وہں افر ہن اینپ رطػ ےس رفاتک وہں۔ ںیم وت رصػ (اہلل ےک زخا ہن اک) زخایچن وہں اسیج مکح
اہللیکرطػےسوہاتےہفاسییہاجبالاتوہں۔
رافی  :ۃملسنب،بیب،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
اامؾرپرتیعےکوقحؼافراؿیکرضفرایتیکلیمکتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1176

راوی  :نٔیلی٣ ،ح٤س ب ٩س٤٠ہ٣ ،ح٤س ب ٩اسح٣ ،ٙح٤س ب٤ً ٩زو بً ٩لاء ،حرضت ٣ا َٟب ٩اوض ب ٩خسثا٪

ض بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٙح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ٣َ ٩ا َٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَ ِو ٔ
اب َی ِو ّ٣ا ا َِِ ٟٔی َئ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أََ٧ا بٔأ َ َح َّ ٙب ٔ َض َذا ا َِِ ٟٔی ٔئ َٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣و َ٣ا أَ َح ْس ٔ٨َّ ٣ا بٔأ َ َح َّ ٙبٔطٔ ٔ ٩ِ ٣أَ َح ٕس
َُک ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ا َِ ٟح َسثَا َٔٗ ٪ا َ ٢ذ َ َ

َ ١وبَ ََل ُؤ ُظ
إ ٔ ََّل أََّ٧ا ًَل َی َ٨َ ٣ازٔ٨َ ٔ ٟا َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣ت ٔ
َ ١وٗ ٔ َس ُُ ٣ط َواَّ ٟز ُج ُ
اب اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َٗ ِش َٔ ٥ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠اَّ ٟز ُج ُ
َ ١و َحا َج ُتطُ
َ ١وً َٔیاُٟطُ َواَّ ٟز ُج ُ
َواَّ ٟز ُج ُ

یف
بلی ،دمحم نب ہملس ،دمحم نب ااحسؼ  ،دمحم نب رمعف نب اطعء ،رضحت امکل نب افس نب دخاثؿ ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ رضحت رمع
افرفؼ ےنامؽفنی اکذرک رکےتوہےئرفامای ہک ںیم اس امؽفنیاک مت ےسزایدہدقحار ںیہنوہں افرہن یہ مہ ںیم ےسوکیئ صخش یسک
دفرسے ےک اقمہلب ںیماس اک زایدہ دقحار ےہرگم ہیہکاہلل اعتیلیک اتکب افر روسؽاہلل یلص اہللہیلع فآہلفملسیک میسقتیک رف ےس

مہاےنپاےنپرمابترپںیہسپاساکدقحارفہےہوجایوتدقمیاالالسؾوہایاہبدروہایایعدلاروہاییسکافرفہجےسرضفرتدنموہ۔
یف
رافی  :بلی،دمحمنبہملس،دمحمنباقحس،دمحمنبرمعفنباطعء،رضحتامکلنبافسنبدخاثؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امؽفنییکمیسقتاکایبؿ
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
امؽفنییکمیسقتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1177

راوی  :ہارو ٪ب ٩زیس ب ٩ابی زرٗاء ،ہظا ٦ب ٩سٌس ،حرضت زیس ب ٩اس٥٠

ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِس ٥ََ ٠أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َز َخ َ١
ارو ُ ٪بِ َُ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی اٟزَّ ِر َٗا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا صَ ُ
َ یَا أَبَا ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح ََ٘ َٓ ٩ٔ ٤ا ََ ًَ ٢لا ُئ ا َِّ َ ٤ُ ٟ
یَّٔٓ ٩نيی َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َحرٔ َ
ًَل َی ٌَُ ٣اؤیَ ٍَ َٓ َ٘ا ََ ٢حا َج َت َ
ی٩
أَ َّو َ٣َ ٢ا َجائ َ ُط َط ِی ْئ بَ َسأَبٔا َِّ َ ٤ُ ٟ
َحرٔ َ

اہرفؿ نب زدی نب ایب زراقء ،اشہؾ نب دعس ،رضحت زدی نب املس ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب رمع رضحت اعمفہی ےک اپس ےئگ وت
رضحت اعمفہی ےن وپاھچ ہک اے اوبدبعارلنمح! ایک وکیئ رضفرت ےہ؟ اوھنں ےن اہک اکمبت الغومں اک ہصح دےئجی ویکہکن ںیم ےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیےہہکبجامؽ فیےآاتوتآپاکمبتالغومںےسمیسقتاکآاغزرفامےت۔
رافی  :اہرفؿنبزدینبایبزراقء،اشہؾنبدعس،رضحتزدینباملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
امؽفنییکمیسقتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1178

ًیسي ب ٩ابی ذئبٗ ،اس ٥بً ٩باضً ،بساہلل ب ٩زی٨ار ،رعوہ ،حرضت ًائظہ
راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩وسيٰ ،

ض ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٔ ٧ ٩یارٕ ًَ ِ٩
وسي اٟزَّاز ُّٔی أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسي َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
َخ ْز َٓ َ٘ َش ََ ٤ضا َّ ُ ٠ٟٔ
َِحة ٔ َواْلِ َ ََٗ ٍٔ ٣اَِ ٟت
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أتُ َٔی بٔوَ ب ِ َی ٍٕ ٓ َٔیضا َ َ
ُِ

ا ٪أَب ٔی َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َی ِ٘ ٔش ُِّ ُ ٠ٟٔ ٥
َِح َوا ِِ ٌَ ٟبسٔ
ًَائٔظَ ٍُ ک َ َ

اربامیہ نب ومیسٰ ،یسیع نب ایب ذبئ ،اقمس نب ابعس ،دبعاہلل نب دانیر ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساکیالیھتآایسجںیمےنیگنےھت۔آپےناؿونیگنںوک ابدنویںافرآزادوعروتںںیممیسقترفام
دای۔رضحتاعہشئرفامیتںیہہکریمےفادل(رضحتاوبرکب)امؽ فیےوکآزادافرالغومںںیممیسقترفامےتےھت۔
رافی  :اربامیہنبومیسٰ،یسیعنبایبذبئ،اقمسنبابعس،دبعاہللنبدانیر،رعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
امؽفنییکمیسقتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1179

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼورً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،اب٣ ٩ؼفی ،ابوِ٣يرہ ،ػٔوا ٪ب٤ً ٩زو بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩جبير ب ٩نٔير،
حرضت ًوٖ ب٣ ٩اَٟ

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟؼفَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ٩

ا ٪بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َٔيِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ
ٖ بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َػٔ َِو َ
ا ٪إٔذَا أَ َتا ُظ ا َِِ ٟٔی ُئ َٗ َش َُ ٤ط ِٔی َی ِو ٔ٣طٔ َٓأ َ ًِ َلي ِاْلصٔ ََ ١ح َّوي ِ ٔن َوأَ ًِ َلي ا ٌَِ ٟزَ َب َح ًّوا َزا َز ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟؼفَّی َٓ ُسً ٔی َ٨ا َو ُُ ٨ِ ٛت أ ُ ِزع َی َٗ ِب َ١
کَ َ
ارس َٓأ َ ًِ َلي َُ ٟط َح ًّوا َواح ّٔسا
ا ٪لٔی أَصِ ْ ١ث ُ َّ ٥زُعٔ َی بَ ٌِسٔی ًَ َّ٤ا ُر بِ ُ ٩یَ ٔ ٕ
ًَ َّ٤ارٕ َٓ ُسً ُ
ٔیت َٓأ َ ًِ َلانٔی َح َّوي ِ ٔن َوک َ َ
دیعس نب وصنمر ،دبعاہلل نب ابمرک ،انب یفصم ،اوبریغمہ ،وفصاؿ نب رمعف نب دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن ،رضحت وعػ نب امکل
ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس بج امؽ فنی آای وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس وک ایس دؿ میسقت رفام
دےتی۔ آپ ایعدلار وک دف  ےص دےتی افر اہنت صخش وک اکی ہصح انب ایفصم یک رفاتی ںیم ہی ااضہف یھب ےہ ہک مہ البےئ ےئگ افر ےھجم
امعرےسےلہپالبایاجات۔سپےھجمالبرکدف ےصرمتمحرفامےئویکہکنریمےویبیےچبےھت۔ریمےدعبامعرنبایرسوکالبایایگافراس
وکاکییہہصحالم۔
رافی  :دیعس نب وصنمر ،دبعاہلل نب ابمرک ،انب یفصم ،اوبریغمہ ،وفصاؿ نب رمعف نب دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن ،رضحت وعػ
نبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

املسمونںےکوچبںوکہصحدانی
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
املسمونںےکوچبںوکہصحدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1180

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا ،٪جٌْف ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

ْف ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ ٢کَا ََ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪ج ٌِ َ ٕ

َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢أََ٧ا أَ ِول َی بٔا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن ٔ ٩ِ ٣أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ َِ ٩ِ ٣َ ٥ت َز َک َّ ٣اَل ٓ ٔ َ
َْلصِٔ٠طٔ َو ََ ٩ِ ٣ت َز َک َزیِ ّ٨ا أَ ِو َؿ َیا ًّا َّٓٔل َ َّی َو ًَل َ َّی

دمحم نب ،ریث ،ایفسؿ ،رفعج ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک ںیم
املسمونںےسوخداؿےکسفنےسزایدہرقبیوہںسپ(ارگوکیئصخشرمےنےکدعب)امؽوھچڑاجےئوتاسےکدقحاراسےک
رھگفاےلںیہافروجصخشرقضایابؽےچبوھچڑاجےئوتاسےکابؽوچبںیکرپفرشافررقضیکادایگیئریمیذہمداریےہ۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،رفعج،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
املسمونںےکوچبںوکہصحدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1181

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز طٌبہً ،سی ب ٩ثابت ،ابوحاز ،٦حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ت َز َک َّ ٣اَل ََٓ ٔ ٠و َرثَتٔطٔ َو ََ ٩ِ ٣ت َز َک َ ًّلَک َّٓ ٔ َِ ٟی َ٨ا

صفحنبرمعہبعش،دعینباثتب،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجوکیئ
(ریمےدعب)امؽوھچڑےوتفہاسےکفا روثںاکےہافروجوکیئایعؽوھچڑاجےئوتایکنرپفرشامہریذہمداریےہ۔
رافی  :صفحنبرمعہبعش،دعینباثتب،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
املسمونںےکوچبںوکہصحدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1182

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨بً ،١بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،ابوس٤٠ہ ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی
ات َو َت َز َک َزیِ ّ٨ا َّٓٔل َ َّی َو ََ ٩ِ ٣ت َز َک َّ ٣اَل ََٓ ٔ ٠و َرثَتٔطٔ
اَ ٪ی ُ٘و ُ ٢أََ٧ا أَ ِول َی بَُِٔ ٣ُ ِّ١ؤ َٔ ٩ِ ٣ٔ ٩ٕ ٣ن ِٔ ٔشطٔ َٓأ َ ُّی َ٤ا َر ُج َٕ ٣َ ١
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ادمح نب لبنح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اوبہملس ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
رفامےتےھتںیمرہومنمےساسےکاےنپسفنےسیھبزایدہرقبیوہںسپوجصخشرماجےئافراےنپےھچیپرقضوھچڑاجےئوت
اسیکادایگیئریمیذہمداریےہافروجصخشامؽوھچڑاجےئفہاسےکفاروثںاکےہ(ینعیاسےکامؽںیمامہراوکیئقحںیہن)
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اوبہملس،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سکرمعےکرمداکہصحاگلاناچےیہ

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
سکرمعےکرمداکہصحاگلاناچےیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1183

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١یحٌي ً ،بیساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز

رع َؿ ُط َی ِو َ٦
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ أَ ِخب َ َرنٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ُ ٥َ ٠
ْش َة َس ََٓ ٍّ ٨أ َ َج َاز ُظ
ْش َة َٓ ٥َِ ٠یُحٔزِ ُظ َو ُ ٔ
رع َؿ ُط َی ِو َ ٦ا َِ ٟد َِ ٨س َٔ ٚوص َُو ابِ َُ ٩خ َِ ٤ص ًَ ِ َ
أ ُ ُح ٕس َوص َُو ابِ ُ ٩أَ ِربَ ٍَ ًَ ِ َ
ادمحنبلبنح،ییحی،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہکگنجادحےکدؿاؿوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
اسےنمشیپایکایگوا ہاؿیکرمعوچدہاسؽیھت نکیلآپ ےنوبقؽںیہنرفامایرھپاسےکدعباؿوکگنجقدنؼےکدؿشیپایک ایگ
اسفتقاؿیکرمعدنپرہاسؽوہیکچیھت۔بتآپےناؿوکوبقؽرفامایل۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ییحی،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آرخزامہنںیمہصحےنیلیکرکاتہاکایبؿ
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
آرخزامہنںیمہصحےنیلیکرکاتہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1184

راوی  :اح٤س ب ٩ابی حواری ،س٠ی ٥ب٣ ٩لير ،حرضت ابو٣لير

اجا
َخ َد َح ًّ
َقی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔی َُ ٣لي ِ ْر أَُ َّ ٧ط َ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ٟح َوار ِّٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسَِ ٠ی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩ليِر ٕ َط ِی ْذ ٔ ٩ِ ٣أَصِ َٔ ١وازٔی ا َِ ُ ٟ
ئ إٔذَا ب ٔ َز ُج ِٕ َٗ ١س َجا َئ َٛأَُ َّ ٧ط َی ِلُ ُ٠ب َز َو ّ
ائ َو ُح ُـ ّـا َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ََ ٩ِ ٣سَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اٟش َویِ َسا ٔ
َحًَّي إٔذَا ک َ َ
ا ٪ب ٔ ُّ
ِ
اَ ًَ ٪ل ّ
ائ َّٓ ٔ َذا
اض ُخ ُذوا ا َِ ٌَ ٟلا َئ َ٣ا ک َ َ
اض َو َیأ ُ٣زُص َُِ ٥و َی َِ ٨ضاص َُِ٘ َٓ ٥ا َ ٢یَا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی َح َّحٍٔ ا َِ ٟو َزا َٔ َوص َُو َیٌ ُٔى اَ ٨َّ ٟ

ی ٩أَ َح ٔس ََُ ٓ ٥ِ ٛسًُو ُظ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو َر َوا ُظ ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ی َشا ٕر ًَ ِ٩
ا ٩ِ ًَ ٪ز ٔ ٔ
رقیِ ْع ًَل َی ا َِ َِٔ ٠٤ُ ٟوک َ َ
َت َحا َحٔ َِت ُ َ
ُسَِ ٠ی ٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩لي ِر ٕ

ادمح نب ایب وحاری ،میلس نب مَیر ،رضحت اوبمَیر ےس رفاتی ےہ ہک فہ جح یک رغض ےس ےلکن بج وسدیاء (اکی اقمؾ اک انؾ ےہ)

ےچنہپ وت اکی صخش آای دفا ڈوھڈنات وہا آای روست ڈوھڈنات وہا فہ وبال ےھجم اس صخش ےن ربخ دی سج ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسوکحجةاولداعےکومہعقرپرفامےتوہےئانساسفتقآپولوگںوکتحیصنرفامرےہےھترعمفافتیکنیقلتافررکنماتےس
رپزیہیکدہاتیرفامرےہےھت(ایسرقتریےکدفراؿ)آپےنرفامایاےولوگ!اطعایوبقؽرکفبجکتہکفہاطعایوہں(روشتہن
وہں) نکیل بجرقشیوصحؽادتقارےکےیل اکیدفرسےےسگنج رکںیافرایطعترقض اکدبؽ نباجںیئوت اؿ وک ےنیلےس
ااکنررکدف۔اوبداؤدرفامےتںیہہکاسرفاتیوکانبابمرکےنوباہطسدمحمنباسیرمیلسنبمَیرےسرفاتیایکےہ۔
رافی  :ادمحنبایبوحاری،میلسنبمَیر،رضحتاوبمَیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
آرخزامہنںیمہصحےنیلیکرکاتہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1185

راوی  :ہظا ٦ب٤ً ٩ار ،س٠ی ٥ب٣ ٩لير

َقی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أََّ٧طُ َح َّسثَطُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُج َّل َی ُ٘و ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسَِ ٠ی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩لي ِر ٕ ٔ ٩ِ ٣أَصِ َٔ ١وازٔی ا َِ ُ ٟ
َ
اض َوَ َ ٧ضاص ُِ ٥ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ا َُّ ٠ٟض ََّ ٥ص ِ ١بَ َُّ ِِ ٠ت َٗاُٟوا َّ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ن ٌَ ِ٥
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی َح َّح ٍٔ ا َِ ٟو َزا َٔ َٓأ ََ ٣ز اَ ٨َّ ٟ

ُ
ا ٪ر ّٔطا ٓ ََس ًُو ُظ َٓ٘ٔی ََ ٩ِ ٣َ ١ص َذا َٗاُٟوا َص َذا ذُو
رقیِ ْع ًَل َی ا َِ ٔ ٓ َِٔ ٠٤ُ ٟمَي بَ ِی ََ ٨ضا َو ًَا َز ا َِ ٌَ ٟلا ُئ أَ ِو ک َ َ
ث ََّٗ ٥ا َ ٢إٔذَا َت َحا َحٔ َِت ُ َ
اٟزَّ َوائ ٔ ٔس َػاح ُٔب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

اشہؾ نب امعر ،میلس نب مَیر ،فادی رقی ےک ابہدنے میلس نب مَیر ےن اےنپ فادل ےک وحاہل ےس رفاتی ایک ےہ ہک اوھنں ےن اکی
صخش وک ہی ےتہک وہےئ انس ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک حجةاولداع ےک ومہعق رپ رقتری رفامےت وہےئ انس۔ آپ
ولوگں وک رعمفافت یک نیقلت افر رکنمات ےس ےنچب یک دہاتی رفام رےہ ےھت ایس دفراؿ آپ ےن رفامای اے اہلل ںیم ےن ریتا اغیپؾ
ولوگںکتاچنہپدایوتولوگںےنارقارںیماہکاہںآپےنمہکتاہللاکاغیپؾ اچنہپدای۔اسےکدعبآپےنرفامایبجرقشیادتقار
ےکےیلاکیدفرسےےسگنجرکںیافرایطعتروشتنباجںیئوتاسوکوھچڑدف۔ وپاھچایگہیصخشوکؿےہوتولوگںےناہکہی
احصیبروسؽذفازلفادئںیہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،میلسنبمَیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ررٹسجںیمنیقحتسمےکانومںاکادنراجرکان
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
ررٹسجںیمنیقحتسمےکانومںاکادنراجرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1186

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ابزاہی ٥اب ٩سٌس ،اب ٩طہاب ،حرضت ًبساہلل بٌٛ ٩ب ب٣ ٩ا َٟانؼاری

اب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إَ ٔ ٟ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی َُ ٥ی ٌِىٔي ابِ ََ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ا٤َ ًُ ٪زُ ی ٌُِ٘ ٔ ُب ا ُِ ٟح ُی َ
وغ ِٔی کًَُ ِّ١اَُ ٓ ٕ ٦ظِٔ َُ ٨ِ ًَ ١ض ِ٥
اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی أَ ََّ ٪ج ِی ّظا ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ کَاُ ٧وا بٔأ َ ِر ٔ
ق َٓار َٔض َ ٍَ ٣أَ ٔ٣يرٔص َِٔ ٥وک َ َ
َ َّ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
 ١ذََ ٔ ٟ
 ١َ َٔ َٗ ١أَصِ ُ
ًُ َ٤زُ َٓ َ٤َّ ٠ا َ٣زَّ اْلِ َ َج ُ
اٟث ِِز َٔٓا ِط َت َّس ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥و َت َوا ًَ َسص َُِ ٥وص ُِ ٥أَ ِػ َح ُ

اب َب ٌِ ٔف ا َِِ ٟزٔیَّ ٍٔ َب ٌِ ّـا
َ َُ ََِٔ ٠ت ًَ َّ٨ا َو َت َز َِ ٛت ٓ ٔی َ٨ا َّأ ٟذی أَ ََ ٣ز بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠إ ٔ ًِ َ٘ ٔ
َٓ َ٘اُٟوا یَا ًُ َ٤زُ إَٔ َّ ٧

ومیس نب اامسلیع ،اربامیہ انب دعس ،انب اہشب ،رضحت دبعاہلل نب بعک نب امکل ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک ااصنر ےکولوگں اک
اکیرکشلکلمافرسںیماےنپ اریمےکاسھتاھتافررضحترمعرہاسؽرکشلفںوکدبتلیرکدایرکےتےھتسپرضحترمع نیقحتسم
ےکانومںوکررٹسجںیمادنراجرکےنںیموغشمؽوہےئبجاسرکشلےکایقؾیکدمتوپریوہیئگوترکشلفاےلازوخدکلمافرس
ےسولٹ آےئ رضحت رمع ےن اؿ ےکاس ادقاؾ رپ اؿ وک رسزشن یک احالہکنفہ بس ااحصب روسؽ ےھت۔ رکشلفاولں ےن اہک اے
رمع! مت مہ ےس اغلف وہ ےئگ افر مت ےناس اقدعہ رپلمع رکان وھچڑ دای سج اکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن ںیمہ مکح رفامایاھت
ینعیاکیرکشلےکدعبدفرسارکشلرفاہنرکان(اتہکےلہپفاالولٹآےئافرآراؾرکے)
رافی  :ومیسنبالیعمس،اربامیہانبدعس،انباہشب،رضحتدبعاہللنببعکنبامکلااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
ررٹسجںیمنیقحتسمےکانومںاکادنراجرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1187

ًیسي ب ٩یو٧ص ،حرضت ابً ٩سی
راوی ٣ :ح٤وز ب ٩خاٟس٣ ،ح٤س بً ٩ائذ ،وٟیسٰ ،

َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ائ ٔ ٕذ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَىٔي ٓ ٔ َمَي َح َّسثَطُ ابِ ٌَْ ٔ ٟ ٩س ِّٔی

بِ ًَٔ ٩س ٓ ٕ
اب َرض َٔي
ٔی ا ِل ٔ٨ِ ٜس ِّٔی أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ََ ٛت َب إ ٔ ََّ ٩ِ ٣َ ٪سأ َ ََ ٣َ ٩ِ ًَ ٢وا ٔؿ ٍٔ ا َِِ ٟٔی ٔئ َٓ ُض َو َ٣ا َح َٔ ٓ ٥َ ٜیطٔ ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َّ
َّ
َّ
َف َق
َفآ ُظ ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ُ٨٣
وِ ًَ ٪س َّل َُ ٣وآ ٔ ّ٘ا ِ َ٘ ٔ ٟو ٔ ٢أ ٨َّ ٟي ِّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ج ٌَ َ ١اہللُ ا َِ ٟحًَ ٙل َی َ ٔ ٟشا َٔ ٤َ ًُ ٪ز َو َِٗ٠بٔطٔ َ َ
اہللُ ًَ ُِ ٨ط َ َ

َ َ
َ
رض ِب ٓ َٔیضا ب ٔد ُُٕ ٤ص َو ََل َ٥ٕ ٨َ ِِ ٣
َف َق ًََِ ٠یض ٔ ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا ِٟحٔزِیَ ٍٔ َ ٥َِ ٟی ِ ٔ
اْلِ ًِ ٔل َی ٍَ ِ ٤ُِ ٠ٟٔشٔ٤ٔ٠ي َن َو ًَ َ٘ َس ْٔلصِ ٔ ١اْلِ ِزیَا ٔ ٪ذ ٔ َّ ٍّ ٣ب ٔ َ٤ا َ َ

ومحمدنباخدل،دمحمنباعذئ،فدیلٰ،یسیعنبویسن،رضحتانبدعیےسرفاتیےہہکرضحترمعنبدبعازعلسیےناھکلہکوجصخش
امؽفنیاکرصمػدرایتفرکےوتاسوکیئادانیاچےئہہکاساکرصمػفیہےہاہجںرضحترمعنب ءابےناسوکرصػرکےن
اک مکح رفامای ےہ افر امتؾ ؤمنینم ےن اؿ ےک ہلصیف وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس وقؽ یک رفینش ںیم ہک اہلل ےن رمع یک
زابؿ اف ر دؽ رپ قح وک اجری رفام دای ےہ۔ نیع دعؽ وصتر ایک۔ رضحت رمع ےن اطعای وک رقمر ایک افر زجہی ےک دبہل ںیم بس ذمبہ
فاولںاکذہمایل۔اسںیمہنآپےناپوچناںہصحرقمرایکافرہناسوکامؽتمینغےکلثموصترایک۔
رافی  :ومحمدنباخدل،دمحمنباعذئ،فدیلٰ،یسیعنبویسن،رضحتانبدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
ررٹسجںیمنیقحتسمےکانومںاکادنراجرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1188

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہير٣ ،ح٤س ب ٩اسحٜ٣ ،ٙحوُ ،٢ـیٕ ب ٩حارث حرضت ابوذر

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َُ ِٜ٣َ ٩ِ ًَ ٙحو َُٕ ُ ٩ِ ًَ ٢ـ ِی ٕٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا َ٢
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َو َؿ ٍَ ا َِ ٟح ًََّ ٙل َی َ ٔ ٟشا َٔ ٤َ ًُ ٪ز َی ُ٘و ُ ٢بٔطٔ
ادمحنبویسن،زریہ،دمحمنبااحسؼ،وحکمؽ،عطیفنباحرثرضحتاوبذرےسرفاتیےھہکروسؽاہلللصاہللہیلعفملسےسانس
آپرفامرےہےھتہکاہللاعتیلےنرمعیکزابؿرپقحرھکدایےہفہبجےتہکںیہقحےتہکںیہ
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،دمحمنباقحس،وحکمؽ،عطیفنباحرثرضحتاوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿامولںاکایبؿنجوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامؽتمینغںیمےساےنپےیلنچےتیلےھت
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء

اؿامولںاکایبؿنجوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامؽتمینغںیمےساےنپےیلنچےتیلےھت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1189

راوی  :حش ٩بً ٩لی٣ ،ح٤س ب ٩یحٌي بٓ ٩ارض ،بْش ب٤ً ٩ز ،حرضت ٣ا َٟب ٩اوض ب ٩حسثا٪

َ بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص
ْش بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز اٟزَّص َِزان ٔ ُّی َح َّسثَىٔي َ٣اُ ٔ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
ض ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َٗاَلَ َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
ض بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َسثَا َٔٗ ٪ا َ ٢أَ ِر َس َ ١إلٔ َ َّی ًُ َ٤زُ ح ٔي َن َت ٌَال َی اَ ٨َّ ٟضا ُر َٓحٔ ِئ ُت ُط ٓ ََو َج ِستُ ُط َجاّ ٔ ٟشا ًَل َی
ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِ٣َ ٩ا َٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَ ِو ٔ

 ١أَبِ َیا ٕ
َ َوإنٔيی َٗ ِس أَ َِ ٣ز ُت ٓ ٔیض ٔ ِ ٥بٔظَ ِی ٕئ
َٔ
ت ِٔ َٗ ٩ِ ٣و َٔ ٣
رسیز ٕ ُٔ ِٔ ٣ـ ّیا إلٔ َی رٔ َ٣أٟطٔ َٓ َ٘ا َ ٢ح ٔي َن َز َخُِ ٠ت ًََِ ٠یطٔ یَا َ٣ا ٔ ٢إُٔ َّ ٧ط َٗ ِس َز َّٖ أَصِ ُ
ا٪
َ َٓ َ٘ا َُ ٢خ ِذ ُظ َٓ َحائ َ ُط َی ِزَٓأ ُ َٓ َ٘ا ََ ٢یا أَ ٔ٣ي َر ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َص َِ ٟ ١
َٓأ َ ِٗ ٔش ِٔ ٓ ٥یض ٔ ُِ ٠ِ ُٗ ٥ت َِ ٟو أَ َ٣زِ َت َُي ِر ٔی ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ا ٪بِ َٔ َّٔ ًَ ٩
ََ ِٔی ًُ ِث ََ ٤
ُ
َو ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ َواٟزُّبَي ِر ٔبِ ٔ ٩ا َِّ ٌَ ٟواَ ٔ ٦و َس ٌِسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٓ ٥أَذ ٔ َُ َٟ ٪ض ََِ ٓ ٥س َخُ٠وا ث ُ ََّ ٥جائَطُ یَ ِزَٓأ َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَ ٔ٣يرَ
َّاض َیا أَ ٔ٣ي َر ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن اٗ ِٔف بَ ِیىٔي َوبَي ِ َن
ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َص َِ َٟ ١
َ ِٔی ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
ض َو ًَل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٓ ٥أَذ ٔ َُ َٟ ٪ض ََِ ٓ ٥س َخُ٠وا َٓ َ٘ا َ ٢ا ٌَِ ٟب ُ

ض ُخ ِّی َ ١إلٔ َ َّی أَُ َّ ٧ض َ٤ا َٗ َّس َ٣ا
َص َذا َی ٌِىٔي ًًَّ ٔ ٠یا َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ِ ٥أَ َج ِ ١یَا أَ ٔ٣ي َر ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن اٗ ِٔف بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َوأَرٔ ِح ُض َ٤ا َٗا َ٣َ ٢اُ ٔ ٟ
َ بِ ُ ٩أَ ِو ٕ
َ اَّ ٟزص ِٔم َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِن ُظ ُس ُ ٥ِ ٛبٔاہللٔ َّأ ٟذی بّٔٔذِٔ٧طٔ َت ُ٘ ُو٦
َ َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َرح َُٔ ٤ط اہللُ َّاتئ ٔ َسا ث ُ َّ ٥أَٗ َِب ًََ ١ل َی أُو َٟئ ٔ َ
ْف َ ٔ ٟذَ ٔ ٟ
أُو َٟئ ٔ َ
َ اَ َ ٨َّ ٟ
َّ
و ٪أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َُ ٧ور ُث َ٣ا َت َز ِ٨َ ٛا َػ َس َٗ ٍْ َٗاُٟوا َن ٌَ ِ ٥ث ُ َّ ٥أَٗ َِب َ١
اٟش َ٤ا ُئ َواْلِ َ ِر ُق َص َِ ١ت ٌَِ ٤َُ ٠

ض َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِن ُظ ُس ُ٤َ ٛا بٔاہللٔ َّأ ٟذی بّٔٔذِٔ٧طٔ َت ُ٘ ُوَّ ٦
اٟش َ٤ا ُئ َواْلِ َ ِر ُق َص َِ ١ت ٌِ٤ََ ٠ا ٔ ٪أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
ًَل َی ًَل ٔ ٕٓی َوا ٌَِ ٟبَّا ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َُ ٧ور ُث َ٣ا َت َز ِ٨َ ٛا َػ َس َٗ ٍْ َٓ َ٘ َاَل َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٪َّ ٔ َّٓ ٢اہللَ َخ َّؽ َر ُسو َُ ٟط َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ب ٔ َد َّ
ض َٓ َ٘ا َ ٢اہللُ َت ٌَال َی َو َ٣ا أََٓا َئ اہللُ ًَل َی َر ُسؤٟطٔ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٤َ َٓ ٥ا أَ ِو َج ِٔت َُِِ ٠ًَ ٥یطٔ َٔ ٩ِ ٣خ ِی ٕ١
اػ ٍٕ َ ٥َِ ٟید َُّؽ ب ٔ َضا أَ َح ّسا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ا ٪اہللُ أََٓا َئ ًَل َی َر ُسؤٟطٔ بَىٔي ا٨َّ ٟـٔير ٔ
َو ََل رٔک َ ٕ
اب َو َل َّ٩ٜٔاہللَ ی َُش ُِّ ٠م ُر ُس َُ ٠ط ًَل َی ََ ٩ِ ٣یظَ ا ُئ َواہللُ ًَل َی کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٗس ْٔیز َوک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأ ِ ُخ ُذ َٔ ٨ِ ٣ضا َن َٔ َ٘ ٍَ َس َ ٍٕ ٨أَ ِو َن َٔ َ٘ َت ُط
ٓ ََواہللٔ َ٣ا ا ِس َتأِثَ َز ب ٔ َضا ًََِ ٠یَ ٥ِ ُٜو ََل أَ َخ َذ َصا ُزوَ َ ََٓ ٥ِ َُٜ٧

َ اَّ ٟزص ِٔم َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِن ُظ ُس ُ ٥ِ ٛبٔاہللٔ َّأ ٟذی بّٔٔذِٔ٧طٔ َت ُ٘ ُو٦
٣َ ١ا بَِ ٔ َی أ ُ ِس َو َة ا ِ٤َ ٟا ٔ ٢ث ُ َّ ٥أَٗ َِب ًََ ١ل َی أُو َٟئ ٔ َ
َو َن َٔ َ٘ ٍَ أَصِٔ٠طٔ َس ََ ٍّ ٨و َی ِح ٌَ ُ
َّ
ض َو ًَل ٔ ٕٓی َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِن ُظ ُس ُ٤َ ٛا بٔاہللٔ
و ٪ذََ ٔ ٟ
اٟش َ٤ا ُئ َواْلِ َ ِر ُق َص َِ ١ت ٌَِ ٤َُ ٠
َ َٗا ُٟوا َن ٌَ ِ ٥ث ُ َّ ٥أَٗ َِب ًََ ١ل َی ا ٌَِ ٟبَّا ٔ

َّأ ٟذی بّٔٔذِٔ٧طٔ َت ُ٘ ُوَّ ٦
َ َٗ َاَل َن ٌَ ِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا تُ ُوِ ي َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو
اٟش َ٤ا ُئ َواْلِ َ ِر ُق َص َِ ١ت ٌِ٤ََ ٠ا ٔ ٪ذََ ٔ ٟ
ٔیَ َویَ ِلُ ُ٠ب
َ ٔ ٩ِ ٣ابِ ٔ ٩أَخ َ
بَ ِرکٕ أََ٧ا َول ٔ ُّی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠حٔئ َِت أََ ِ ٧ت َو َص َذا إلٔ َی أَبٔی بَ ِرکٕ َت ِلُ ُ٠ب أََ ِ ٧ت ٔ٣ي َراثَ َ

َص َذا ٔ٣ي َر َ
یضا َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َرح َُٔ ٤ط اہللُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َُ ٧ور ُث َ٣ا َت َز ِ٨َ ٛا َػ َس َٗ ٍْ
اث ا َِ ٣زأَتٔطٔ ٔ ٩ِ ٣أَب ٔ َ

َواہللُ َی ٌِ َ ٥ُ ٠إَّٔ٧طُ ََ ٟؼاز ٔ ْ ٚبَ ٌّار َرا ٔط ْس َتاب ٔ ٍْ َ ٠ِ ٔ ٟح ََِّ ٓ ٙوَ ٔ ٟی َضا أَبُو بَ ِرکٕ َٓ َ٤َّ ٠ا تُ ُوِ ي َی أَبُو بَ ِرکٕ ُُِٗ ٠ت أََ٧ا َول ٔ ُّی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َ
یضا َٓ ُُِ٘ ٠ت
َو َس ََّ ٥َ ٠و َول ٔ ُّی أَبٔی بَ ِرکٕ ٓ ََؤٟیت َُضا َ٣ا َطا َئ اہللُ أَ ِ ٪أََ ٔ ٟی َضا َٓحٔئ َِت أََ ِ ٧ت َو َص َذا َوأَِ٧ت َُ٤ا َجٔ٤ی ٍْ َوأَ ِ٣زُ ُ٤َ ٛا َواح ْٔس ٓ ََشأ ِٟت َُ٤اَ ٔ ٧
یضا
إ ٔ ِٔ ٪طئِت َُ٤ا أَ ِ ٪أَ ِزٓ ٌََ َضا إَِٔ ٟی٤َ ُٜا ًَل َی أَ ََِّ ٠ًَ ٪ی٤َ ُٜا ًَ ِض َس اہللٔ أَ َِ ٪تَ ٔ ٠یاصَا ب ٔ َّأ ٟذی ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یَ ٔ ٠
َ َحًَّي َت ُ٘ َوَّ ٦
اٟشا ًَ ٍُ
َ َواہللٔ ََل أَ ِٗ ٔضي بَ ِی َ٤َ ُٜ٨ا بٔ َِي ِر ٔذََ ٔ ٟ
َ ث ُ َّٔ ٥جئِت َُ٤انٔی ْٔلَ ِٗ ٔض َي بَ ِی َ٤َ ُٜ٨ا بٔ َِي ِر ٔذََ ٔ ٟ
َٓأ َ َخ ِذتُ َ٤ا َصا ٔ٣ىِّي ًَل َی ذََ ٔ ٟ
و ٪ی َُؼيِّرُ ُظ بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا ن ِٔؼ َٔي ِ ٔن ََل أَُ َّ ٧ض َ٤ا َجض ٔ ََل أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ
َف َّزا َصا إلٔ َ َّی َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز إٔ٤َ َّ ٧ا َسأََلَ ُظ أَ ِ ٪یََ ُٜ
َّٓ ٔ َِ ًَ ٪حزِتُ َ٤ا ًَ َِ ٨ضا َ ُ

اس َ ٥ا ِِ َ٘ ٟش ٔ ٥أَ َز ًُ ُط
اب َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ ََل أُوٗ ٔ ٍُ ًََِ ٠یطٔ ِ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َُ ٧ور ُث َ٣ا َت َز ِ٨َ ٛا َػ َس َٗ ٍْ َُّٓٔ َّ ٧ض َ٤ا کَاَ٧ا َلَ َی ِلَ ُ٠با ٔ ٪إ ٔ ََّل اٟؼَّ َو َ
ًَل َی َ٣ا ص َُو ًََِ ٠یطٔ
نسحنبیلع،دمحمنبییحینبافرس،رشبنبرمع،رضحتامکلنبافسنبدحاثؿےسرفاتی ےہہکرضحترمعےندؿڑچےھےھجم

البےنےکےیلاکیصخشوکاجیھب۔سپںیمآایوتںیمےناؿوکرتسبےکریغباکی تخرپےھٹیبوہےئاپای۔بجںیماؿےکاپساچنہپوت
اوھنں ےن ےھجم دھکی رک اہک اے امکل! اہمتری وقؾ ےک ھچک ولگ ریمے اپس آےئ سپ ںیم ےن اؿ وک ھچک دےنی اک مکح ایک۔ وس مت اؿ
ںیممیسقترکدفںیمےنرعضایکاکش!آپاساکؾےکفاےطسیسکافروکمکحرفامےت۔آپےنرفامایںیہنےلول۔(ینعیربھگاؤںیہن
ہی امؽ ول افر اؿ ںیم میسقت رک دف) اےنت ںیم ریافء آای (ریافء رضحت رمع اک آزاد رکدہ الغؾ افر درابؿ) افر وبال امثعؿ نب افعؿ،
دبعارلنمحنبوعػ،زج ،نبوعاؾافردعسنبایبفاقصآپےسانلماچےتہںیہایکآپاؿوکآےنیکااجزتدےتیںیہآپےن
اہکاہںا وکآےندے۔بجہیبسرضحاتآےئگوتریافءرھپآایافروبالابعسافریلعیھبآاناچےتہںیہ۔اوھنںےنرفامایاؿوکیھب
آےن دے سپ بج بس ولگ آ ےئگ وت رضحت ابعس ےن اہک اے اریم المونینم! ریمے افر اؿ ےک ینعی یلع ےک درایمؿ ہلصیف رک

دےئجی۔ اےنت ںیم دفرسے ولگ یھب وبؽ اےھٹ اہں اریم المونینم آپ اؿ ےک درایمؿ ہلصیف رک دےئجی افر اؿ دفونں وک آراؾ
اچنہپےیئ۔امکلنبافسےتہکںیہہکریماایخؽےہہک رضحتیلعافررضحتابعسےنیہاؿہیقبرضحاتوکایساکؾےکےیلآےگ
اجیھب اھت۔ رضحت رمع ےن رفامای ذرا ربص رکف۔ ھچک دری ےک دعب رضحت رمع اؿ بس رضحات یک رطػ وتمہج وہےئ افر رفامای ںیم مت وک
اسدخایکمسقدےرکوپاتھچوہںسجےکمکحےسزنیمفآامسؿاقمئںیہہکایکمت ہیابتاجےتنوہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایےہمہ(ینعیاایبنء)ریماثوھچڑرکںیہناجےتہکلبوجھچکوھچڑےتںیہفہدصہقےہ۔بسےناتدیئرکےتوہےئاہک
اہںکشیبآپےنااسییہرفامایاھترھپفہرضحتیلعافررضحتابعسیکرطػوتمہجوہےئافراؿدفونںےسیھبمسقدےرکیہی
ابتوپیھچہکایکمتدفونںہیابتاجےتنوہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایامہراوکیئفارثںیہنوہاتمہوجھچکوھچڑ

ےتںیہفہبسدصہقےہ اؿدفونںرضحاتےنیھباسیکاتدیئیک۔وترضحترمعےن رفامایاہللاعتیلےنروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسوکہیایسیوصختیصرمتمحرفامیئوجآپےکالعفہیسکدفرسےوکںیہنیشخب۔اہللاعتیلاکرفامؿےہہکاہللےناکرففں
ےسوجامؽاےنپوھگڑےدفڑاےئافرہنافٹنہکلباہللسجرپاچاتہےہاےنپروسولںوکہبلغاطعرفاماتےہافراہللرہزیچرپوپریوپری
دقرتراتھکےہاہللےناےنپروسؽوکینبریضناکامؽدالایدخباآپےناسامؽںیممتںیمےسیسکوکرتحیجہندیافرہنیہوخدےلایل
ہکلب آپ ےن اس ںیم ےس اکی اسؽ اکرخچ ایل۔ ای ہی اہک ہک۔آپ ےن اےنپ افر اےنپ الہ فایعؽ ےک ےیل اکی اسؽ اکرخچ ایل افر وج
ابیقاچبفہبس اکربارباک قح رقاردای۔اس ےکدعبرضحترمعاؿاحصہبیکرطػوتمہج وہےئافر اؿ ےس اہکںیم مت ےساسدخایک
مسق دے رک وپاتھچ وہں سج ےک مکح ےس زنیم ف آامسؿ اقمئ ںیہ ہک ایک مت ہی ابت اج ےتن وہ؟ (ینعی آپ ےن اس امؽ ںیم ایس رطح
رصتػایکسجرط حایبؿ ایکایگ) وتبس ےنارقارایکہکاہںمہہیابتاجےتنںیہ۔رھپفہرضحت یلعافررضحتابعسیکرطػ
وتمہج وہےئ افر اؿ ےس اہک ہک ںیم مت ےس دخایک مسق دے رک وپاتھچ وہں سج ےک مکح ےس زنیم ف آامسؿ اقمئ ںیہ ہک ایک مت یھب ہی
ابت اجےتن وہ؟ (سج رطح ہی بس ولگ اجےتن ںیہ؟) وت اؿ دفونں رضحات ےن یھب اہک اہں مہ یھب ہی ابت اجےتن ںیہ۔ سپ بج
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس یکفافت وہیئگ وت رضحت اوبرکب ےن اہک اب ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس اک ہفیلخ وہں وت
ت
ه
ن
ب
ت
(اےابعس)متافرہی(یلع)اوبرکبےکاپسےئگےھتمتاےنپ حےیکریماثبلطرکرےہےھتافرہییلعاینپویبیےکےیلاؿ
ےکفادلزبروگاریکریماثبلطرکرےہےھتوتاوبرکبےنمتدفونںےساہکاھتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکاراشدرگایم
ےہہکامہراوکیئفارثںیہنوہاتہکلبامہرارتہکدصہقےہ۔افراہللاجاتن ےہہکاوبرکبےچسکیندہاتیایہتفافرقحےکاتعےھتسپ
اوبرکباس امؽےکوتمیلرےہبجاوبرکبیکیھبفافت وہیئگوتںیمےناہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسافر اوبرکبدفونں اک
ہفیلخوہںرھپںیماؿاوماؽاکوتمیلراہبجکتاہللوکریماوتمیلرانہوظنمروہارھپاےابعسمتافریلعآےئافرمتدفونںاکیوہ
افر مت دفونں اک دصقم یھب اکی ےہ مت دفونں ےن ہی اہک ہک فہ امؽ امہرے ہضبق ںیم دے دف۔ ںیم ےن اہک ہک ارگ مت اچوہ وت ںیم فہ امؽ
ت
مھااریوتتیلںیمدید اتوہںرگماسرشطرپہکمتوکمسقےہاہللیکاسامؽںیمایسرطحاکؾرکانسجرطحروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملساسامؽںیموتمیلرےتہےھت۔متےناسرشطرپفہامؽ ھجےسےلایلرھپابمتدفونںریمےاپسآےئوہہک ںیم
ت
مھاارا ہلصیف اس ےک العفہ دفرسی وصرت ںیم رکفں (ینعی مت دفونں ےک درایمؿ میسقت رک دفں) وت دخا یک مسق ںیمایقتمکت یھب
اسےکالعفہیسکدفرسیوصرترپہلصیفںیہنرکفںاگ۔اع ہتارگمتاعزجوہاجؤ(ینعیمتےساؿامولںاکاامتہؾہنوہےکس)وترھپ ھج
یہوکولاٹ دانی۔اوبداؤدرفامےتںیہہکاؿدفونںرضحات ےنہیدروخاتسیکیھتہک اساکاراظتؾامہرےدرایمؿ میسقترک دےئجی۔
ہیںیہنہکاںیھنوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسیکہیدحثیہکامہراوکیئفارثںیہنوہاتمہوجامؽوھچڑںیفہدصہقےہ۔ولعمؾہن
یھتہکلبہیدفونںرضحاتیھبقحیہیکالتشںیمےھتاسرپرضحترمعےنہیرفامایہکںیماسرپمیسقتاکونعاؿںیہنآےندفں

اگہکلباسہقباحتلرپیہرےنہدفںاگ۔
رافی  :نسحنبیلع،دمحمنبییحینبافرس،رشبنبرمع،رضحتامکلنبافسنبدحاثؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
اؿامولںاکایبؿنجوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامؽتمینغںیمےساےنپےیلنچےتیلےھت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1190

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بیس٣ ،ح٤س ب ٩ثور٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،حرضت ٣ا َٟب ٩اوض

ض ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ٍٔ َٗا ََ ٢وص َُ٤ا َی ٌِىٔي
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ثَ ِورٕ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ٣َ ٩ا َٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
َّاض َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َی ِد َت ٔؼ َ٤ا َٔ ٔ ٓ ٪مَي أََٓا َئ اہللُ ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠أَ َِ ٣وا ٔ ٢بَىٔي ا٨َّ ٟـٔير ٔ
ًًَّ ٔ ٠یا َوا ٌَِ ٟب َ

اس ُِ َٗ ٥ش ٕ٥
َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز أَ َرا َز أَ َِ ٪لَ یُو َٗ ٍَ ًََِ ٠یطٔ ِ

دمحم نب دیبع ،دمحم نب وثر ،رمعم ،زرہی ،رضحت امکل نب افس ےس اس ہصق ںیم رمفی ےہ ہک فہ دفونں ینعی رضحت یلع افر رضحت
ابعس اس امؽ ںیم ڑگھجا رکےت ےھت وج اہلل اعتیل ےن ینب ریضن ےک اوماؽ ںیم ےس اےنپ روسؽ وک اطع رفامای اھت اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک
رضحترمعاکدصقمہیاھتہکاسںیممیسقتاکانؾہنآےئ(ویکہکنمیسقتتیکلمںیماجریوہیتےہافرفہتیکلمںیمہناھت)
رافی  :دمحمنبدیبع،دمحمنبوثر،رمعم،زرہی،رضحتامکلنبافس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
اؿامولںاکایبؿنجوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامؽتمینغںیمےساےنپےیلنچےتیلےھت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1191

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،اح٤س بً ٩بسہ ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ٤ً ،ز ب ٩زی٨ار ،حرضت ً٤ز

ا ٪بِ ََ ًُ ٩ی ِی َ ٍَ ٨أَ ِخب َ َرص ُِ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َوأَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة ا ٌِِ ٤َ ٟى َي أَ َُّ ٪سٔ َِی َ
ٕ
َ٣ا َٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَ ِو ٔ
ض بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َسثَا َٔ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٪ز َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت أَ َِ ٣وا ُ ٢بَىٔي ا٨َّ ٟـٔير ٔ ٔ٤َّ ٣ا أََٓا َئ اہللُ ًَل َی َر ُسؤٟطٔ ٔ٤َّ ٣ا  ٥َِ ٟیُو ٔج ِ

اب کَاِ َ ٧ت َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خاّ ٔ ٟؼا یُ ًَِ ُٙٔ ٔ٨ل َی أَصِ ٔ ١بَ ِیتٔطٔ َٗا َ ٢ابِ ُِ ًَ ٩ب َس َة
وَِ ٠ًَ ٪یطٔ ب ٔ َد ِی َٕ ١و ََل رٔک َ ٕ
ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
اٟش ََلحٔ
ِرکا َٔ َو ِّ
یُ ًَِ ُٙٔ ٔ٨ل َی أَصِٔ٠طٔ ٗ َ
ِرکا َٔ َوًُ َّس ّة ِٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّٗ ١ا َ ٢ابِ ُِ ًَ ٩ب َس َة ِٔی ال ُ َ
ُوت َس َ٤ََ ٓ ٍٕ ٨ا بَِ ٔ َی َج ٌَ َِٔ ١ی ال ُ َ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،ادمح نب دبعہ ،ایفسؿ نب ہنییع ،رمع نب دانیر ،رضحت رمع ےس رفاتی ےہ ہک ینب ریضن اک امؽ ااسی اھت وج اہلل اعتیل ےن
اےنپیبنوکاطعرفامایافراسرپ املسمونںےناےنپوھگڑے افرافٹن ںیہندفڑاےئےھت (ینعیہی امؽریغبگنجےک احلصوہااھت)ہی
امؽ رصػ روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےک ےیل اھت آپ یلص اہلل ہیلعفملس اس امؽ وک اےنپ رھگ فاولں رپرخچ رکےت۔ افر انب
دبعہ یک رفاتی ویں ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلعفملس اکی اسؽ اکرخچ اےنپ رھگ فاولں رپ رصػ رکےت افر ابیق امدنہ امؽ وک وھگڑفں یک
رخدیاریافراہجدیکایتریرپرصػرفامےت۔انبدبعہےناہکوھگڑفںرپافراہحلسیکایتریفرخدیاری)رپرصػرفامےت۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ادمحنبدبعہ،ایفسؿنبہنییع،رمعنبدانیر،رضحترمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
اؿامولںاکایبؿنجوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامؽتمینغںیمےساےنپےیلنچےتیلےھت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1192

راوی ٣ :شسز ،اسٌ٤ی ١ب ٩ابزاہی ،٥ایوب ،زہزی ،حرضت ً٤ز

وب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا َ٤َ ًُ ٢زُ َو َ٣ا أََٓا َئ اہللُ ًَل َی َر ُسؤٟطٔ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٤ََ ٓ ٥ا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ُّی ُ
اب َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ َص ٔذظ ٔ َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ َّ
رعیِ ٍََ ٨
أَ ِو َج ِٔت َُِِ ٠ًَ ٥یطٔ َٔ ٩ِ ٣خ ِی َٕ ١و ََل رٔک َ ٕ
رقی ُ َ
اػ ٍّ ُ َ

َّ
َقبَی َوا َِ ٟی َتامَی َوا َِ ٤َ ٟشأٛي ٔن َوابِ ٔ٩
َقی َٓ٠ٔ٠طٔ َوَّ ٔ ٟرل ُسو َٔ ٢ؤ ٔ ٟذی ا ِِ ُ ٟ
ٓ ََس َک َو ََ ٛذا َو ََ ٛذا َ٣ا أََٓا َئ اہللُ ًَل َی َر ُسؤٟطٔ ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِ ُ ٟ
یَ ٩ت َب َّوؤُا َّ
َّ
یَ ٩جاؤُا ٔ٩ِ ٣
اٟس َار َو ِاْل ٔ َی٤ا َِ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٪بٔ٠ض ٔ َِ ٥و َّأ ٟذ َ
َخ ُجوا ٔ ٩ِ ٣زٔیَارٔص َِٔ ٥وأَ َِ ٣وأٟض ٔ َِ ٥و َّأ ٟذ َ
ئ َّأ ٟذ َ
َقا ٔ
ی ٩أ ُ ِ ٔ
اٟشبٔی َٔ ١و ََ َ ُٔ ٠ِ ٟ

وب أَ ِو َٗا ََ ٢ح ٌّى إ ٔ ََّل َب ٌِ َف َ٩ِ ٣
اض َٓ ٥َِ ٠یَ ِب َ ٙأَ َح ْس ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن إ ٔ ََّل َٟطُ ٓ َٔیضا َح ٌَّٗ ٙا َ ٢أَ ُّی ُ
َب ٌِ ٔسص َِٔٓ ٥ا ِس َت ِو ًَ َب ِت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ٍُ اَ ٨َّ ٟ
و ٩ِ ٣ٔ ٪أَرٔ َّٗائٔ٥ِ ُٜ
َت َِ ُٜٔ٠٤
دسمد ،اامسلیع نب اربامیہ ،اویب ،زرہی ،رضحت رمعےن رفامای ہک اہلل اعتیل اک اراشد ےہ وج امؽ اہلل ےن اےنپ روسؽ وک انعتی رفامای
سجرپمتےناےنپافٹنافروھگڑےںیہندفڑاےئ۔اسآتییکرفےسآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےیلرعہنیےکدنچ
اگؤں اخص وہےئ اسیجہک دفکفریغہ افر دفرسیآںیتی ےسیج ہی رفامای وجاہلل ےنانعتی رفامای اےنپ روسؽ وک اگؤںفاولں ےس وت فہ
اہلل روسؽ ےک ےیل ےہ افر رہتشدارفں ومیتیں افر اسمرففں ےک ےیل ےہ۔ زین ہی یھب اراشد وہا! اؿ ریقففں ےک ےیل ےہ وج اےنپ
رھگفں افر امولں ےس اکنےل ےئگ ںیہ افر رفامای وج ولگ داراالالسؾ ںیم آ ےئگ افر املسمؿ وہ ےئگ ںیہ ےلہپ افر وج ولگ اؿ ےک دعب
آےئ۔ اس آتی ےک ومعؾ ںیم امتؾ املسمؿ رشکی وہ ےئگ اب وکیئ املسمؿ ااسی ںیہن وج امؽ فنی ںیم دقحار ہن وہ زجب الغومں افر

ابدنویںےکنجےکمتامکلوہ۔
رافی  :دسمد،الیعمسنباربامیہ،اویب،زرہی،رضحترمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
اؿامولںاکایبؿنجوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامؽتمینغںیمےساےنپےیلنچےتیلےھت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1193

راوی  :ہظا ٦ب٤ً ٩ار ،حات ٥ب ٩اسٌ٤ی ،١س٠مَي ٪ب ٩زاؤز ،اب ٩وہبً ،بساٌٟزیز ب ٩اسا٣ہ ب ٩زیس ،زہزی ،حرضت ٣اَٟ
ب ٩اوض ب ٩حسثا٪

َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َح َّسثَ َ٨ا َحات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١ح و َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس
ْص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسث َ َ٨ا َػٔ َِوا ُ ٪بِ َُٔ ً ٩یسي َو َص َذا َُِ ٟٔى َحسٔیثٔطٔ ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥أ ُ َسا َ ٍَ ٣بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ٩
ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ح و َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
اَ ٔ ٓ ٪مَي ا ِح َت َّخ بٔطٔ ًُ َ٤زُ َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ض بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َسثَا َٔٗ ٪ا َ ٢ک َ َ
اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ٣َ ٩ا َٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَ ِو ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث َ ََل ُث َػَٔا َیا بَُ٨و ا٨َّ ٟـٔير ٔ َو َخ ِیبَرُ َوٓ ََس ُک َٓأ َ َّ٣ا بَُ٨و ا٨َّ ٟـٔير ٔ َََٓاِ َ ٧ت حُبُ ّشا َ ٨َ ٔ ٟوائ ٔبٔطٔ َوأَ َّ٣ا ٓ ََس ُک َََٓاِ َ ٧ت ُحبُ ّشا
ئ َّ
اٟشبٔی َٔ ١وأَ َّ٣ا َخ ِیبَرُ َٓ َحزَّأَ َصا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث َ ََلثَ ٍَ أَ ِجزَا ٕئ ُجزِأَیِ ٔ ٩بَي ِ َن ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َو ُجزِئّا َن َٔ َ٘ ٍّ
ْٔلَبِ َ٨ا ٔ

ی٩
ئ ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
َقا ٔ
ْٔلَصِٔ٠طٔ ٓ ََ٤ا ٓ َُـ ََ ٩ِ ًَ ١ن َٔ ٍَ٘ٔ أَصِٔ٠طٔ َج ٌَ َ٠طُ بَي ِ َن ُٓ َ َ

اشہؾنبامعر،احمتنباامسلیع،امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،دبعازعلسینبااسہمنبزدی،زرہی،رضحتامکلنبافسنبدحاثؿ
ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ےن (رضحت ابعس افر رضحت یلع ےک ہیضق ںیم) سج زیچ ےس ادتسالؽ ایک فہ اؿ اک ہی وقؽ اھت ہک
آرضحنت یلصاہللہیلعفآہل فملس ےکےیل نیتافصایوصخمصےھت۔ونبریضنربیخ افر دفک۔سپ ونبریضن اک امؽوتآیکپ رضفایت ےک
ےیل وصخمص اھت افر دفک اک امؽ رضفت دنم اسمرففں ےک ےیل افر ربیخ ےک امؽ ےک آپ ےن نیت  ےص رفامدےیئ دف  ےص املسمونں
ےکےیلاکیہصحاےنپالہفایعؽےکرخچےئلیکآپےکالہایعؽےکرخچےسوجاتچبفہاہمرجنیرقفاءرپرصػایکاجات۔
رافی  :اشہؾنبامعر،احمتنبالیعمس،امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،دبعازعلسینبااسہمنبزدی،زرہی،رضحتامکلنبافسنب
دحاثؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء

اؿامولںاکایبؿنجوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامؽتمینغںیمےساےنپےیلنچےتیلےھت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1194

راوی  :یزیس ب ٩خاٟسً ،بساہلل ب٣ ٩وہبٟ ،یث ب ٩اسٌسً٘ ،ی ١ب ٩خاٟس ،اب ٩طہاب ،رعوہ ب ٩زبير ،حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩خأٟسٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩وصٔبٕ ا َِ ٟض َِ ٤سانٔی َح َّسثَ َ٨ا َّ
اب
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٔ ١بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ُّ
رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ َّ ٧ضا أَ ِخب َ َر ِت ُط أَ ََّٓ ٪اك َٔ ٍَ ٤ب ٔ َِ ٨ت َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ًَ ِِ ُ ٩
َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر َسَِ ٠ت إلٔ َی أَبٔی بَ ِرکٕ ِّ
یَ ٙرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َت ِشأَُ ُٟط ٔ٣ي َراث َ َضا َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٣ٔ ٥َ ٠ا أََٓا َئ اہللُ
اٟؼ ِّس ٔ
ًََِ ٠یطٔ بٔا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٍٔ ٨وٓ ََس َک َو َ٣ا بَِ ٔ َی ُٔ ٩ِ ٣خ ُٔ ٤ص َخ ِیب َ َر َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َُ ٧ور ُث َ٣ا
 ١آ َُ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا ِ٤َ ٟا َٔ ٢وإنٔيی َواہللٔ ََل أَُُيِّرُ َط ِیئّا َٔ ٩ِ ٣ػ َس َٗ ٍٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َت َز ِ٨َ ٛا َػ َس َٗ ٍْ إٔ٤َ َّ ٧ا یَأِک ُ ُ
ًَ َِ ٩حاَ ٔ ٟضا َّأًٟي کَاِ َ ٧ت ًََِ ٠ی َضا ِٔی ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٓ ٥َ ٠
َْل ًِ ََٔ ٓ َّ٩َ٠٤یضا ب ٔ َ٤ا ًَ ١َ ٔ٤بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أبََی أَبُو بَ ِرکٕ َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َِ ٪ی ِس َٓ ٍَ إلٔ َی َٓاك ََِٔ ٠ًَ ٍَ ٤ی َضا َّ
اٟش ََلَ ٨ِ ٣ٔ ٦ضا َط ِی ّئا
سیدینباخدل ،دبعاہللنبومبہ،ثیلنبادعس،،لیقنباخدل،انباہشب،رعفہنبزج ،،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاصزبحادیرضحتافہمطےناےنپفادلیکریماثبلطرکےنےکےیلرضحتاوبرکبےکاپسیسکوک
اجیھب وج اہلل اعتیل ےن آپ ےن وکدمہنی ںیم دفک افر ربیخ ےک ابیق امدنہ اپوچنںی ہصح ںیمانعتی رفامای اھت۔ رضحت اوبرکبےن وجاب
ںیمرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامدایاھتہکامہراوکیئفارثںیہنوہات۔وجامؽمہوھچڑںیفہدصہقےہ۔ذہلااس
امؽںیمےسآؽدمحمرصػاھکےنےکدقبرںیلےگ افردخایکمسقںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکیسکدصہقوکاساحؽ
ےسہندبولںاگوجآپےکدہعںیماھتافرںیماسںیمفیہاکؾرکفںاگوجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساینپایحتںیمرکےت
ےھت۔ الخہص ہی ےہ ہک اوبرکب ےن اس امؽ ںیم ےس ھچک یھب افہمط وک دےنی ےس ااکنر رک دای۔ (ہی ااکنر رطبقی فراتث دےنی ںیم اھت
رطبقیفالتیںیہن)
رافی  :سیدینباخدل،دبعاہللنبومبہ،ثیلنبادعس،،لیقنباخدل،انباہشب،رعفہنبزج ،،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
اؿامولںاکایبؿنجوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامؽتمینغںیمےساےنپےیلنچےتیلےھت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1195

راوی ٤ً :زو بً ٩ث٤ا ،٪طٌیب ب ٩ابی ح٤زہ ،رعوہ ب ٩زبير ،حرضت ًائظہ

رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔأَ ًََّ ٪ائٔظَ ٍَ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ا ٪ا ِٟحٔ ِٔ ٤ص ُّي َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩أَبٔی َح ِ٤زَ َة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َح َّسثَىٔي ُ ِ

َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِخب َ َر ِتطُ ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َٗا ََ ٢وَٓاك ََِٔ ٠ًَ ٍُ ٤ی َضا َّ
اٟش ََل ٦ح ٔی َ٨ئ ٔ ٕذ َت ِلُ ُ٠ب َػ َس َٗ ٍَ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠أًٟي بٔا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٍٔ٨وٓ ََس َک َو َ٣ا بَِ ٔ َی ُٔ ٩ِ ٣خ ُٔ ٤ص َخ ِیب َ َر َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ٍُ َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َرض َٔي
 ١آ َُ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س ِٔی َص َذا ا ِ٤َ ٟا َٔ ٢ی ٌِىٔي
اہللُ ًَ ُِ ٨ط إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َُ ٧ور ُث َ٣ا َت َز ِ٨َ ٛا َػ َس َٗ ٍْ َوإٔ٤َ َّ ٧ا َیأِک ُ ُ
َ٣ا َ ٢اہللٔ َِ ٟی َص َُ ٟض ِ ٥أَ َِ ٪یزٔی ُسوا ًَل َی ا ِ٤َ ٟأِک َ ٔ١
رمعفنبامثعؿ،بیعشنبایبزمحہ،رعفہنبزج ،،رضحتاعہشئےسیہیدحثیرمفیےہ۔اسںیمےہہکرضحتافہمطروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس دصہق وک بلط رک ریہ ںیھت وج دمہنی افر دفک ںیم اھت افر وج ربیخ ےک اپوچنںی ہصح ںیم ےس چب راہ
اھت۔ رضحت اع ہشئ رفامیت ںیہ ہک رضحت اوبرکب ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اراشد رگایم ےہ امہرا وکیئ فارث
ںیہنوہاتمہوجھچکوھچڑاجںیئفہدصہقےہافراسامؽںیمےسینعیاہللےکامؽںیمےسدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسیکافالدرصػ
اھکےن(افرےننہپ)ےکدقبرےلیگ۔اؿےکےیلہیابتدرتسںیہنےہہکفہاھکےنےنیپےسڑبھرکاسامؽںیمےسھچکںیل۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،بیعشنبایبزمحہ،رعفہنبزج ،،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
اؿامولںاکایبؿنجوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامؽتمینغںیمےساےنپےیلنچےتیلےھت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1196

راوی  :ححاد ب ٩ابی یٌ٘وب اب ٩ابزاہی ،٥سٌس ،ػاٟح ،اب ٩طہاب ،حرضت رعوہ

اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
وب َح َّسثَ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ
َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ ُ ٩أَبٔی َی ٌِ ُ٘ َ
َ َو َٗا ََِ ٟ ٢ش ُت
رع َوةُ أَ ًََّ ٪ائٔظَ ٍَ َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ِخب َ َر ِتطُ ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ َٓأبََی أَبُو بَ ِرکٕ َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًََِ ٠ی َضا ذََ ٔ ٟ
ُِ

 ١بٔطٔ إ ٔ ََّل ًَُِ ٠ٔ٤ت بٔطٔ إنٔيی أَ ِخ َشي إ ٔ َِ ٪ت َز ُِ ٛت َط ِیئّا ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣زٔظ ٔ أَ ِ ٪أَزٔی َّ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ٌِ َُ ٤
َتارٔکّا َط ِیئّا ک َ َ
ض َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٓ َََِ ٠ب ُط ًَل ٔ ٌّی ًََِ ٠ی َضا َوأَ َّ٣ا َخ ِیبَرُ َوٓ ََس ُک َٓأ َ َِ ٣ش َُ ٜض َ٤ا
َٓأ َ َّ٣ا َػ َس َٗ ُت ُط بٔا ِ٤َ ٟسٔی َََ ٓ ٍٔ٨سٓ ٌََ َضا ًُ َ٤زُ إلٔ َی ًَل ٔ ٕٓی َو ًَبَّا ٕ
ًُ َ٤زُ َو َٗا َ ٢ص َُ٤ا َػ َس َٗ ٍُ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠کَاَ َ ٧تا ُ ٔ ٟح ُ٘وٗٔطٔ َّأًٟي َت ٌِزُو ُظ َوَ َ ٧وائ ٔبٔطٔ َوأَ ِ٣زُص َُ٤ا إلٔ َی ََ ٩ِ ٣ول ٔ َی اْلِ َ َِ ٣ز

َ إلٔ َی ا َِ ٟی ِؤ ٦
َٗا َُ َٓ ٢ض َ٤ا ًَل َی ذََ ٔ ٟ
اجحجنبایبوقعیبانباربامیہ،دعس،اصحل،انباہشب ،رضحترعفہےنرضحت اعہشئےسیہیدحثیرفاتییکےہاسںیمہی
ےہ ہک رضحت اوبرکب ےن (رضحت افہمط وک ریماث دےنی ےس) ااکنر رک دای افر اہک ہک ںیم اس اکؾ وک ںیہن وھچڑفں اگ سج وک روسؽ
اہللااجنؾدےتیےھت۔ ںیمڈراتوہںہکارگںیموکیئااسی اکؾوھچڑدفںاگ سجوکآپ یلصاہللہیلعفملس رکےتےھت وتہاراہوہاجؤں
اگ۔رھپرضحترمعےن (اےنپزامہنالختفںیم)اسدصہقوکوجدمہنیںیماھترضحتیلعافررضحتابعسےکوحاہلرکدای(رطبقی
فالتی ہن ہک رطبقی ریماث) رگم یلع اس رپ اقضب رےہ افر ربیخ فدفک ےک امؽ وک رضحت رمعےن اےنپ یہ اپس راھک افر رفامای ہی
دفونںروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدصےقںیہوجآپیکرضفرایتافرد رگاقمدصںیماامعتسؽوہےتےھتاساکاایتخر
اسوکرےہاگوجفیلارموہاگ(ینعیہفیلخ)رافیاکایبؿےہہکہیدفونںینعیربیخافردفکآجکتایسوصرتاحؽرپربرقارںیہ۔
رافی  :اجحجنبایبوقعیبانباربامیہ،دعس،اصحل،انباہشب،رضحترعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
اؿامولںاکایبؿنجوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامؽتمینغںیمےساےنپےیلنچےتیلےھت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1197

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بیس اب ٩ثور٤ٌ٣ ،ز ،حرضت زہزی

اب َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ثَ ِو ٕر ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ِٔی َٗ ِؤٟطٔ ٓ ََ٤ا أَ ِو َج ِٔت َُِِ ٠ًَ ٥یطٔ َٔ ٩ِ ٣خ ِی َٕ ١و ََل رٔک َ ٕ
یَٓ ٩أ َ ِر َسُ٠وا إَِٔ ٟیطٔ
آَخ َ
اِص َٗ ِو ّ٣ا َ ٔ
َػا َٟحَ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَصِ َََ ٓ ١س َک َو ُ ّرقی َٗ ِس َس َّ٤اصَا ََل أَ ِح َٔو َُضا َوص َُو َُ ٣ح ٔ ْ

اب َی ُ٘و ُ ٢بٔ َِي ِر ٔٗ ٔ َتا َٕٗ ٢ا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی َوکَاِ َ ٧ت بَُ٨و ا٨َّ ٟـٔير ٔٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّي َػلَّی اہللُ
اٟؼِ٠حٔ َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا أَ ِو َج ِٔت َُِِ ٠ًَ ٥یطٔ َٔ ٩ِ ٣خ ِی َٕ ١و ََل رٔک َ ٕ
ب ٔ ُّ
ی٥َِ ٟ ٩
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خاّ ٔ ٟؼا َ ٥َِ ٟی ِٔ َت ُحو َصا ًَ َِ ٨و ّة ا ِٓت َ َت ُحوصَا ًَل َی ُػِٕ ٠ح َٓ َ٘ َش ََ ٤ضا أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَي ِ َن ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
ی ٌُِ ٔم اْلِ َ ِن َؼ َار َٔ ٨ِ ٣ضا َط ِیئّا إ ٔ ََّل َر ُج َ٠ي ِ ٔن کَاِ َ ٧ت بٔض ٔ َ٤ا َحا َج ٍْ

دمحم نب دیبع انب وثر ،رمعم ،رضحت زرہی ےس رفاتی ےہ ہک ہی وج اہلل اعتیل اک اراشد ےہ ہک مت ےن اؿ امولں ےک وصحؽ ںیم اےنپ
وھگڑے افر افٹن ںیہن دفڑاےئ (ینعی گنج ےک ریغب احلص ےیک اس اک ہصق ہی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفک
افراگؤںفاولں ےسحلصیکاساحؽںیمہکآپاکیوقؾ اکاحمرصہےیکوہےئےھت۔رافیےتہکںیہہکریمےخیش ےناساگؤں اک
انؾ ایل اھت نکیل ےھجم اید ںیہن راہ۔ اؿ ولوگں ےن آپ ےک اپس وطبر حلص امؽ اجیھب وت اہلل اعتیل ےن اراشد رفامای ہک۔ اؿ امولں رپ مت ےن

اےنپوھگڑےافرافٹنںیہندفڑاےئینعیریغبگنجےکہیامؽاہھتآای۔زرہیےتہکںیہہکونبریضنےکاوماؽیھبروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہل فملس ےک ےیل اخص ےھت ویکہکن املسمونں ےناس وک زبفر ابزف احلص ہن ایک اھت ہکلب حلصرک ےک احلص ایک اھت ایس ےیل روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس امؽ وک اہمرجنی ںیم میسقت رفامای افر ااصنر وک اس ںیم ےس ھچک ہن دای وساےئ اؿ دف وصخشں ےک وج
رضفرتدنمےھت۔
رافی  :دمحمنبدیبعانبوثر،رمعم،رضحتزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
اؿامولںاکایبؿنجوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامؽتمینغںیمےساےنپےیلنچےتیلےھت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1198

راوی ً :بساہلل ب ٩جزاح ،جزیز ،حرضت ِ٣يرہ

ٕ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔح َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ َٗا ََ ٢ج َ٤َ ًُ ٍَ ٤زُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبَىٔي َِ ٣ز َو َ
ا ٪ح ٔي َن ا ِس ُت ِدَ ٔ ٠
ا ٪یُ َِ ٨ِ ٣ٔ ُٙٔ ٔ٨ضا َو َی ٌُو ُز َٔ ٨ِ ٣ضا ًَل َی َػِٔير ٔبَىٔي صَا ٔط َٕ ٥ویُزَ ِّو ُد َٔ ٨ِ ٣ضا أَی َُِّ ٤ض ِ٥
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠کَاِ َ ٧ت َٟطُ ٓ ََس ُک ََٓ َ َ

َ ِٔی َح َیاة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّي ََ ٣ضي َ ٔ ٟشبٔیٔ٠طٔ
َوإ ٔ ََّٓ ٪اك ََٔ ٍَ ٤سأ َ َِ ٟت ُط أَ ِ ٪یَ ِح ٌَََ ٠ضا ََ ٟضا َٓأبََی َََٓاِ َ ٧ت ََ ٛذَ ٔ ٟ
َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ُِ ٪ول ي َی أَبُو بَ ِرکٕ َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًََٔ ٓ ١َ ٔ٤یضا ب ٔ َ٤ا ًَ ١َ ٔ٤أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی َح َیاتٔطٔ َحًَّي ََ ٣ضي َ ٔ ٟشبٔیٔ٠طٔ َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِ٪
ُول ي َی ًُ َ٤زُ ًََٔ ٓ ١َ ٔ٤یضا بِٔ ٔ٤ث ٔ٣َ ١ا ًَََ ٔ٤ل َحًَّي ََ ٣ضي َ ٔ ٟشبٔیٔ٠طٔ ث ُ َّ ٥أَٗ َِل ٌَ َضا َِ ٣ز َوا ُ ٪ث ُ ََّ ٥ػ َار ِت َ ٤َ ٌُ ٔ ٟز بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ َی ٌِىٔي

َفأَیِ ُت أَ ِّ ٣زا َُ ٌَ ٨َ ٣ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠اك ََِٔ ٠ًَ ٍَ ٤ی َضا َّ
اٟش ََلَِ ٟ ٦ی َص لٔی ب ٔ َح َٕٓ ٙوأََ٧ا أ ُ ِطض ٔ ُس ُ٥ِ ٛ
ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َ َ
أَنيی َٗ ِس َر َز ِزتُ َضا ًَل َی َ٣ا کَاِ َ ٧ت َی ٌِىٔي ًَل َی ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َول ٔ َی ًُ َ٤زُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ

ا ٪أَ َٗ َّ١
ٕ زٔی َ٨ا ٕر َوتُ ُوِ ي َی َوُ ََُّ ٠تطُ أَ ِربَ ٍُ ٔ٣ائٍَٔ زٔی َ٨ا ٕر َوَِ ٟو بَِ ٔ َی ََ َ َٟ
ا ِٟد ٔ ََل َٓ ٍَ َوُ ََُّ ٠تطُ أَ ِر َب ٌُ َ
و ٪أَ َِ ٟ

دبعاہللنبرجاح،رجری،رضحتریغمہےسرفاتیےہہکبجرضحترمعنبدبعازعلسیہفیلخوہےئوتاوھنںےنرمفاؿےکںوٹیں
وک عمج ایک افر رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس اک وج دفک اھت آپاس ےک امؽ ےس اےنپ الہفایعؽ رپ رخچ رکےت ونباہمش ےک
وھچےٹ وچبں رپ رصػ رفامےت افر ویبہ وعروتں ےک اکنح ںیم رخچ رکےت ےھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک یٹیب افہمط ےن
دفکوکاےنپےیلبلطایکرگمآپےنںیہندای(ہکلباےنپیہہضبقںیمراھک)افرآپیکزدنیگرھبااسییہراہ۔اہیںکتہکآپیک
فافت وہ یئگ۔ رھپ بج آپ ےک دعب اوبرکب ہفیلخ وہےئ وت اوھنں ےن یھب دفک اک فیہ ایک وج وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ

زدنیگ ںیم رکےت ےھت۔ اہیںکت ہک اؿ یک یھب فافت وہ یئگ۔ رھپ بج رضحت رمع ہفیلخ ےنب وت اوھنں ےن یھب دفک ےک امؽںیم
ایس رطح رصتػ ایک سج رطح اؿ ےک دفونں رشیپف رکےت رےہ(ینعی وضحر یلص اہللہیلع فآہلفملس افر رضحت اوبرکب) اہیںکت
ہکاؿ یکیھبفافتوہیئگ۔اسےکدعبرمفاؿےناسوک اےنپذایترصتػںیمےلایل۔ رھپفہرمع نبدبعازعلسیےنرفامایںیمےن
اکی ااسی اکؾ وہےت داھکی سج ےس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ یٹیب افہمط وک یھب عنم رفام دای اھت وت ریمے ےیل یھب اجزئ ںیہن
(ینعیدفکوک اےنپذایت رصتػںیمرانھک(افرںیم متوکاسرپ وگاہانباتوہںہکںیم ےناسوک(ینعیدفکوک) ایساحتلرپولاٹدای
ےہسجاحتلرپفہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدفرںیماھت(ینعیذایترصتػےساکنؽرکففقرکدای)۔
رافی  :دبعاہللنبرجاح،رجری،رضحتریغمہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
اؿامولںاکایبؿنجوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامؽتمینغںیمےساےنپےیلنچےتیلےھت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1199

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س بٓ ٩ـی ،١وٟیس ب ٩ج٤یٍ ،حرضت ابواٟلٔی١

اٟلٔ َِی َٔٗ ١ا ََ ٢جائ َ ِت َٓاك ََٔ ٍُ ٤رض َٔي
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ُٔ ٟـ ِی ٔ ٩ِ ًَ ١ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ ُٔ ٩ج َِ ٤ی ٍٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ُّ
اہللُ ًَ َِ ٨ضا إلٔ َی أَبٔی بَ ِرکٕ َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َت ِلُ ُ٠ب ٔ٣ي َراثَ َضا ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َّ ١إٔذَا أَك ِ ٌَ ََ٧ ٥ب ٔ ًّیا ك ُ ٌِ ََٓ ٍّ ٤ه ٔ َی ٔ ٠َّ ٔ ٟذی َی ُ٘ ُوَ ٩ِ ٣ٔ ٦ب ٌِ ٔسظ ٔ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،دمحم نب لیضف ،فدیل نب عیمج ،رضحت اوبالیفطل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب ےک اپس رضحت افہمط اینپ
ریماث بلط رکےن آںیئ وج (اؿ ےک ایخؽ ںیم) روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دعب اؿ وک یچنہپ یھت۔ رضحت اوبرکب ےن
رفامایہکںیم ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےہ۔آپرفامےتےھت۔کشیباہللاعتیلبجیسکیبنوکوکیئاعمشد ات ےہ
وتفہاسےکدعباسوکیتلمےہوجاساکاقمئاقمؾوہاتےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دمحمنبلیضف،فدیلنبعیمج،رضحتاوبالیفطل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
اؿامولںاکایبؿنجوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامؽتمینغںیمےساےنپےیلنچےتیلےھت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1200

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،ا ،َٟابوز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش٣َ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
ُک َة
َت ِ٘ َت ٔش َُ ٥و َرثًَٔي زٔی َّ ٨ارا َ٣ا َت َز ُِ ٛت َب ٌِ َس َن َٔ َ٘ ٍٔ ن َٔشائٔی َو ُِ ٣ؤًَ ٍٔ َ ٧ا ٔ٣لٔی َٓ ُض َو َػ َس َٗ ٍْ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز ُِ ٣ؤًَ ٍُ َ ٧ا ٔ٣لٔی َی ٌِىٔي أَ َ َ

ق
اْلِ َ ِر ٔ

دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،اوبزاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای۔ ریمے
فارثاساکیدانیروکیھبمیسقتہنرکںیےگوجںیماےنپدعبوھچڑاجؤںزجباینپویبویںےکرخفجافراعلمیکتنحمےک۔ابیقبس
دصہقےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
اؿامولںاکایبؿنجوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامؽتمینغںیمےساےنپےیلنچےتیلےھت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1201

راوی ٤ً :زو ب٣ ٩ززو ،ٚطٌبہ٤ً ،زو ب٣ ٩زہ ،حرضت ابواٟبدتری

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ٣َ ٩ززُو ٕ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟب ِدتَر ِّٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َح ٔسی ّثا َٔ ٩ِ ٣ر ُج َٕٓ ١أ َ ًِ َح َبىٔي
َّاض َو ًَل ٔ ٌّی ًَل َی ًُ ََ ٤ز َوً ٔ َِ ٨س ُظ كَ َِ ٠ح ٍُ َواٟزُّبَيِرُ َو ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و َس ٌِ ْس َوص َُ٤ا
َٓ ُُِ٘ ٠ت ِاٛت ُ ِب ُط لٔی َٓأتََی بٔطٔ َِٜ٣تُو ّبا َُ ٣ذبَّ ّزا َز َخ َ ١ا ٌَِ ٟب ُ
َی ِد َت ٔؼ َ٤ا َٔ٘ َٓ ٪ا َ٤َ ًُ ٢زُ َ ٔ ٟل َِ ٠ح ٍَ َواٟزُّبَي ِر ٔ َو ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و َس ٌِ ٕس أََ ٥َِ ٟت ٌِ٤َُ ٠وا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ک ُ ُّ٣َ ١ا ٔ٢
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ِ٩ِ ٣ٔ ُٙٔ ٔ٨
أ ٨َّ ٟي ِّي َػ َس َٗ ٍْ إ ٔ ََّل َ٣ا أَك ِ ٌَ َُ ٤ط أَصِ َُ ٠ط َو ََ ٛشاص ُِ ٥إَّٔ٧ا ََل َُ ٧ور ُث َٗاُٟوا بَل َی َٗا ََ َ ََٓ ٢

اَ ٪ی ِؼ ََّ ٍُ ٨أ ٟذی
َ٣أٟطٔ ًَل َی أَصِٔ٠طٔ َویَ َت َؼ َّس ُ ٚبٔٔ َِـٔ٠طٔ ث ُ َّ ٥تُ ُوِ ي َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠وَ ٔ ٟی َضا أَبُو بَ ِرکٕ َس ََ ٨تي ِ ٔن ََٓ َ َ
َّ
َّ
ض
َُک َط ِیئّا َٔ ٩ِ ٣حسٔیثٔ َ٣ا َٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
کَ َ
اَ ٪ی ِؼ ََ ٍُ ٨ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ث ُ َّ ٥ذ َ َ

رمعفنبرمزفؼ،ہبعش،رمعفنبرمہ،رضحتاوبارتخبلیےسرفاتیےہہکںیمےناکیصخشےساکیدحثیینسوجےھجمدنسپآیئ
ںیمےناہکےھجمہیدحثیید رکدےدفوتفہاسدحثیوکاصػاصػید رکالای۔اسدحثیںیماھتہکرضحابعسافررضحتیلع
رضحت رمع ےک اپس آےئ اس فتق اؿ ےک اپس رضحت ہحلط ،رضحت زج  ،،رضحت دعس افر رضحت دبعارلنمح نب وعػ وموجد
ےھت۔ہیدفونں(ینعیرضحتابعسافررضحتیلع)آسپںیمڑگھجرےہےھت۔رضحترمعےنرضحتہحلط،رضحتزج ،،رضحت

دبعارلنمحافررضحت دعس ےسوپاھچہک ایک مت وکہیابت ںیہنولعمؾہکروسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےنرفامای اھتہک یبن اکامتؾ
امؽ دصہق وہات ےہ زجب اس ےک وج وخد اس ےک افر اس ےک الہ فایعؽ ےک اھکےن ےنیپ افر افڑےنھ ےننہپ ےک ےیل رضفری وہ افر مہ
ولوگں(ینعیرگفہاایبنءاک)وکیئفارثںیہنوہات۔اؿبسرضحاتےناہکاہںکشیبآپےنہیرفامایاھت۔رضحترمعےنزمدیرفامای
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ امؽ ںیم ےس اےنپ الہ فایعؽ رپ رصػ رکےت ےھت افر وج اس ےس ابیق اتچب فہ دصہق رفام
دےتیےھت۔رھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفافتوہیئگافراسامؽےکوتمیلدفاسؽکترضحتاوبرکبرقاراپےئافرآپ
اسںیمےسایسرطحرصتػرکےترےہسجرطحروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساینپزدنیگںیمایکرکےتےھت۔اسےکدعب
رافیےنامکلنبافسیکدحثیاکھچکہصحذرکایک۔
رافی  :رمعفنبرمزفؼ،ہبعش،رمعفنبرمہ،رضحتاوبارتخبلی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
اؿامولںاکایبؿنجوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامؽتمینغںیمےساےنپےیلنچےتیلےھت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1202

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا َٟب ٩طہاب ،رعوہ ،حرضت ًائظہ

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت إ ٔ َّ ٪أَ ِز َو َاد أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
ا ٪إلٔ َی أَبٔی بَ ِرکٕ ِّ
یََ ٓ ٙی ِشأ َ ُِ ٨َ ٟط ث ُ ُُ ٨َ ٤ض ٩ِ ٣ٔ َّ٩أ ٨َّ ٟي ِّي
اٟؼ ِّس ٔ
ا ٪بِ ََ َّٔ ًَ ٩
تُ ُوِ ي َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َر ِز َ ٪أَ َِ ٪ی ِب ٌَث ِ َن ًُ ِث ََ ٤
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت َُ ٟضًَ َّ٩ائٔظَ ٍُ أََِ ٟی َص َٗ ِس َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َُ ٧ور ُث َ٣ا َت َز ِ٨َ ٛا َٓ ُض َو
َػ َس َٗ ٍْ
یبنعق ،امکل نب اہشب ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت وہیئگ وت آپ یک
ازفاجےناچاہہکرضحتاوبرکبےکاپساانپآ ںیاںہصح بلطرکےنےئلیکرضحتامثعؿنبافعؿوکںیجیھبوجروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسیکرطػےساؿوکوطبرریماث اتچنہاھت۔وترضحتاعہشئےناؿےساہکہکایکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
ہیںیہنرفامایہک۔امہراوکیئفارثںیہنوہاتمہوجامؽوھچڑاجںیئفہدصہقوہاتےہ۔
رافی  :یبنعق،امکلنباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
اؿامولںاکایبؿنجوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامؽتمینغںیمےساےنپےیلنچےتیلےھت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1203

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌي بٓ ٩ارض ،ابزاہی ٥ب ٩ح٤زہ ،حات ٥ب ٩اس٤اًی ،١اسا٣ہ ب ٩زیس ،اب ٩طہاب

ض َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة َح َّسثَ َ٨ا َحات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ٩ِ ًَ ١أ ُ َسا َ ٍَ ٣بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
اب بّٔ ٔ ِس َ٨ازٔظ ِٔ َ ٧ح َو ُظ ُُِٗ ٠ت أَ ََل َت َّت٘ٔي َن اہللَ أََ ٥َِ ٟت ِش ََ ٩َ ٌِ ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ََُ ٢ل َُ ٧ور ُث َ٣ا َت َز ِ٨َ ٛا َٓ ُض َو
ٔط َض ٕ
َػ َس َٗ ٍْ َوإٔ٤َ َّ ٧ا َص َذا ا ِ٤َ ٟا ُْ ٢لٔ َٔ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س ٨َ ٔ ٟائٔبَت ٔض ٔ َِ ٥وَ ٔ ٟـ ِیٔٔض ٔ َِّٔٓ ٥ذَا ُُّ ٣ت َٓ ُض َو إلٔ َی َول ٔ ِّی اْلِ َ ِ٣ز ٔ َٔ ٩ِ ٣ب ٌِسٔی

دمحم نب ییحی نب افرس ،اربامیہ نب زمحہ ،احمت نب اامسلیع ،ااسہم نب زدی ،انب اہشب ےس یھب ہی دحثی ایس دنس ےک اسھت رمفی ےہ
اسیج ہک یلہپ دحثی۔ اس ںیم ویں ےہ ہک رضحت اعہشئ ےن اؿ ازفاج ےس اہک ہک ایک مت اہلل ےس ںیہن ڈرںیت؟ ایک مت ےن روسؽ اہلل
آؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملساکہیرفامؿںیہنانسہک۔امہراوکیئفارثںیہنوہاتمہوجھچکوھچڑاجںیئفہبسدصہقوہاتےہافرہیامؽ ِ
دمحم یک رضفرایت افر اؿ ےک امہمونں ےک ےیل ےہ۔ بج ںیم رماجؤں وت ہی امؽ اس ےک اپس رےہ اگ وج ریمے دعب فیل ارم (ینعی
ہفیلخ)وہاگ۔
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،اربامیہنبزمحہ،احمتنباامسلیع،ااسہمنبزدی،انباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آپسمخاہکںاہکںمیسقترکےتافرنکنکرقاتبدارفںوکمیسقترفامےت
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
آپسمخاہکںاہکںمیسقترکےتافرنکنکرقاتبدارفںوکمیسقترفامےت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1204

راوی ً :بیس اہلل ب٤ً ٩زو ب٣ ٩یسہً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسیً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،یو٧ص ب ٩یزیس ،زہزی ،سٌیس ب٩
٣شیب ،حرضت جبيرب٣ ٩لٌ٥

س َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
یس ًَ ِ٩
ٔی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
ا ٪یَُ َ ِّ٤َ ٠ا َٔ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َرنٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب أَ ِخب َ َرنٔی ُج َبيِرُ بِ ُِ ٣ُ ٩لٌ ٕٔ ٥أَُ َّ ٧ط َجا َئ ص َُو َوًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ َّٔ ًَ ٩

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٓ ٥َ ٠مَي َٗ َش َ ٩ِ ٣ٔ ٥ا ِٟد ُُٔ ٤ص بَي ِ َن بَىٔي صَا ٔط َٕ ٥وبَىٔي ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗ َش َِ ٤ت ْٔل ٔ ِخ َوا٨َ ٔ ٧ا بَىٔي ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َو٥َِ ٟ
َ َواح َٔس ْة َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا بَُ٨و صَا ٔط َٕ ٥وبَُ٨و ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َط ِی ْئ
رقابَ ُت ُض َِ ٨ِ ٣ٔ ٥
رقابَت ُ َ٨ا َو َ َ
ُت ٌِ ٔل َ٨ا َط ِیئّا َو َ َ

َ ا ِٟد ُُٔ ٤ص َ٤َ ٛا َٗ َش ََ ٔ ٟ ٥بىٔي صَا ٔط َٕ ٥وبَىٔي ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َٗا َ٢
َواح ْٔس َٗا َُ ٢ج َبي ِ ْر َوَ ٥َِ ٟی ِ٘ ٔش َِ ٔ ٟ ٥بىٔي ًَ ِبسٔ َط ِٕ ٤ص َو ََل َ ٔ ٟبىٔي ِ َ ٧وٓ َٕ ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
ا ٪أَبُو بَ ِرکٕ َی ِ٘ ٔش ُ ٥ا ِٟد َُُ ٤ص ِ َ ٧ح َو َٗ ِش َٔ ٥ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ي ِ َر أَُ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟی ٩ِ ُٜی ٌُِ ٔلي ُ ِرقبَی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َوک َ َ
اب ُی ٌِ ٔلیض ٔ ُِ ٨ِ ٣ٔ ٥ط َوًُ ِث َ٤ا َُ ٪ب ٌِ َس ُظ
ا٤َ ًُ ٪زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ی ٌُِ ٔلیض ٔ َِٗ ٥ا ََ ٢وک َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ک َ َ

دیبع اہلل نب رمعف نب رسیمہ ،دبعارلنمح نب دہمی ،دبعاہلل نب ابمرک ،ویسن نب سیدی ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،رضحت ریبجنب
معطم ےس رفاتی ےہ ہک فہ افرامثعؿ نب افعؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اس سمخ ےک ابرے ںیم وگتفگ رکےن یک
رغض ےس ےئگ وج آپ ےن ونب اہمش افر ونب بلطم ںیم میسقت رک دای اھت (افر ینب ونلف افر ینب دبعسمش وک ںیہن دای اھت احالہکن اؿ بس اک
رہتشاکیاھت)ںیمےنرعضایکایروسؽاہلل!آپےنامہرےاھب ںوںینعیینببلطموکہصحدالدایافرںیمہآپےنھچکیھبہندای
احالہکن آپ ےس امہری افر اؿیک رقاتب داری اکی یسیج ےہ۔ ہی نس رک روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای ونب بلطم افر
ونباہمشاکی ںیہ۔ریبجےتہکںیہہکآپےناسسمخںیمےسینبدبعسمشافرینبونلفوکھچکںیہندایاھتسجںیمےسینباہمشافرینب
بلطموکدایاھت۔ریبجےتہکںیہہک(آپیکفافتےک دعباوبرکبیھبسمخوکایسرطحمیسقترکےت رےہسجرطحروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسمیسقت رفامایرکےتےھتزجباسےکہکفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرقاتبدارفںوکہندےتیےھتاسیج
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ایحت ںیم دای رکےت ےھت (نکمم ےہ اس فتق فہ رضفت دنم ہن رےہ وہں) افر رمع نب
 ءاباؿوکدایرکےتےھتافراسےکدعبرضحتامثعؿیھباؿوکدےتیرےہ۔
رافی  :دیبع اہلل نب رمعف نب رسیمہ ،دبعارلنمح نب دہمی ،دبعاہلل نب ابمرک ،ویسن نب سیدی ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،رضحت
ریبجنبمعطم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
آپسمخاہکںاہکںمیسقترکےتافرنکنکرقاتبدارفںوکمیسقترفامےت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1205

راوی ً :بیساہلل ب٤ً ٩ز ًث٤ا ٪ب٤ً ٩ز ،یو٧ص ،زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت جبيرب٣ ٩لٌ٥

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب َح َّسثَ َ٨ا ُج َبيِرُ بِ ُ٩

ُِ ٣لٌ ٕٔ ٥أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠ی ِ٘ ٔش َِ ٔ ٟ ٥بىٔي ًَ ِبسٔ َط ِٕ ٤ص َو ََل َ ٔ ٟبىٔي ِ َ ٧وٓ َٕ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِٟد ُُٔ ٤ص َط ِیئّا َ٤َ ٛا َٗ َش ََ ٔ ٟ ٥بىٔي
ا ٪أَبُو بَ ِرکٕ َی ِ٘ ٔش ُ ٥ا ِٟد َُُ ٤ص ِ َ ٧ح َو َٗ ِش َٔ ٥ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ي ِ َر أََّ٧طُ  ٥َِ ٟیَ ٩ِ ُٜی ٌُِ ٔلي
َصا ٔط َٕ ٥وبَىٔي ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َٗا ََ ٢وک َ َ
ا٪
ا٤َ ًُ ٪زُ ی ٌُِ ٔلیض ٔ َِ ٥و َ ٩ِ ٣ک َ َ
ا ٪ی ٌُِ ٔلیض ٔ َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وک َ َ
ُ ِرقبَی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َ َٛ ٥َ ٠ا ک َ َ

َب ٌِ َس ُظ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٥

دیبع اہلل نبرمعامثعؿ نب رمع ،ویسن ،زرہی،دیعس نب بیسم ،رضحت ریبجنب معطم ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہللیلص اہلل ہیلعفآہل
فملس ےن ینب دبعسمش افر ینب ونلف وک سمخ ںیم ےس ھچک ںیہن دای اسیج ہک ینب اہمش افر ینب بلطم وک دای اھت۔ رضحت ریبج ےتہک ںیہ ہک
اوبرکب یھب ایس رطح میسقت رکےت رےہ سج رطح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامای رکےت ےھت وساےئ اس ےک ہک فہ روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکرہتشدارفںوکہندےتی ےھتسجرطحآپیلصاہللہیلعفملساینپزدنیگںیماؿ وکدایرکےتےھت۔
اع ہت رضحت رمع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زعسیفں وک دای رکےت ےھت افر اؿ ےک دعب وج یھب ہفیلخ وہےئ فہ یھب دےتی
رےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعامثعؿنبرمع،ویسن،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتریبجنبمعطم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
آپسمخاہکںاہکںمیسقترکےتافرنکنکرقاتبدارفںوکمیسقترفامےت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1206

راوی ٣ :شسز ،ہظی٣ ،٥ح٤س ب ٩اسح ،ٙزہزی سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت جبير ب٣ ٩لٌ٥

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش ِّس ْز َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی َْ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙاٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب أَ ِخب َ َرنٔی ُج َبيِرُ بِ ُِ ٣ُ ٩لٌ َٕٔٗ ٥ا َ٤َّ َٟ ٢ا
َّ
َّ
َقبَی ِٔی بَىٔي َصا ٔط َٕ ٥وبَىٔي ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َو َت َز َک بَىٔي ِ َ ٧وٓ ََٕ ١وبَىٔي
کَ َ
ا ٪یَ ِو َُ ٦خ ِیب َ َر َو َؿ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠س ِض َ ٥ذٔی ا ِِ ُ ٟ
ئ بَُ٨و
اَ ٪حًَّي أَ َت ِی َ٨ا أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٥َ ٠ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص ُؤ ََل ٔ
ًَ ِب ٔس َط ِٕ ٤ص َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت أََ٧ا َوًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ َّٔ ًَ ٩

َ
رقابَت ُ َ٨ا
رک ٓ َِـ َُ ٠ض ِِ ٤َِ ٠ٟٔ ٥و ٔؿ ٍٔ َّأ ٟذی َو َؿ ٌَ َ
َصا ٔط ََٕ ٥ل ُ ٔ ٨ِ ُ ٧
َ اہللُ بٔطٔ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٤ََ ٓ ٥ا بَا ُ ٢إ ٔ ِخ َوا٨َ ٔ ٧ا بَىٔي ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب أ ًِ َل ِی َت ُض َِ ٥و َت َز ِٛت َ َ٨ا َو َ َ

َواح َٔس ْة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَّٔ٧ا َوبَُ٨و ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب ََل َن ِٔتَر ُِٔٔ ٚی َجاصَّٔ ٔ ٠ی ٍٕ َو ََل إ ٔ ِس ََلَ ٕ ٦وإٔ٤َ َّ ٧ا ِ َ ٧ح َُ ٩وص َُِ ٥ط ِی ْئ
ََّ بَي ِ َن أَ َػابٔ ٌٔطٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َواح ْٔس َو َطب َ
دسمد ،میشہ ،دمحم نب ااحسؼ  ،زرہیدیعس نب بیسم ،رضحت ریبج نب معطم ےس رفاتی ےہ ہک بج ربیخ یک گنج وہیئ وت امؽ تمینغ

ںیمےسآپ ےنذفیارقلیباکہصحینباہمشافرینب بلطمںیممیسقترفامایافرینبونلفافرینبدبعسمشوکوھچڑدای۔وتںیمافرامثعؿ
نبافعؿلمرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےئگافررعضایکایروسؽاہلل!ینباہمشیکتلیضفاکمہااکنرںیہنرکےت
ویکہکناہللاعتیلےنآپوکاؿںیمدیپارفاماینکیل امہرےاھب ںوںینببلطماکایکاحؽےہآپےناؿوکدایافرمہوکہندایاحالہکن
آپےسامہرییھبرقاتب اکییہےہبتآپےنرفامایمہافرینببلطمیھبکدجاںیہنوہےئہناجتیلہںیمافر ہناالسؾںیم۔
افرمہافرفہاکیںیہ۔افرآپےناکیاہھتیکاویلگنںوکدفرسےاہھتیکاویلگنںںیمڈاؽرکداھکایہکویں!
رافی  :دسمد،میشہ،دمحمنباقحس،زرہیدیعسنببیسم،رضحتریبجنبمعطم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
آپسمخاہکںاہکںمیسقترکےتافرنکنکرقاتبدارفںوکمیسقترفامےت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1207

راوی  :حشين بً ٩لی ،وٛیٍ ،حش ٩ب ٩ػاٟح ،حرضت سسی

َقبَی َٗا َ ٢ص ُِ ٥بَُ٨و ًَ ِب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب
َح َّسثَ َ٨ا ُح َشي ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ِِ ٌٔ ٟحل ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ُِّ ٩
اٟش ِّس ِّی ِٔی ذٔی ا ِِ ُ ٟ
نیسح نب یلع ،فعیک ،نسح نب اصحل ،رضحت دسی ےس ذفی ارقلیب یک ریسفت ںیم وقنمؽ ےہ ہک اس ےس رماد دبعابلطمل یک افالد
ےہ۔
رافی  :نیسحنبیلع،فعیک،نسحنباصحل،رضحتدسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
آپسمخاہکںاہکںمیسقترکےتافرنکنکرقاتبدارفںوکمیسقترفامےت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1208

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح٨ً ،بشہ ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،حرضت یزیس ب ٩ہز٣ز

َحور َّٔی ح ٔي َن
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ًَ َِ ٨ب َش ٍُ َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب أَ ِخب َ َرنٔی َیزٔی ُس بِ ُ ٩صُ ِز ُ٣زَ أَ َِّ َ ٧ ٪ح َس َة ا ُِ َ ٟ
َقبَی َر ُسو ٔ٢
ض ُِ ٔ ٟ
ض َی ِشأَُ ُٟط ًَ َِ ٩س ِض ٔ ٥ذٔی ا ُِِ ٟ
َقبَی َو َی ُ٘و َُ ٩ِ ٤َ ٔ ٟ ٢ت َزا ُظ َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َح َّخ ِٔی ٓٔت ِ َ ٍٔ ٨ابِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔأَ ِر َس َ ١إلٔ َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رع ّؿا
رع َق ًَ َِ ٠ی َ٨ا ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ش َُ ٤ط َُ ٟض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِس ک َ َ
َ َِ
ا٤َ ًُ ٪زُ َ َ

َف َز ِزَ٧ا ُظ ًََِ ٠یطٔ َوأَبَ ِی َ٨ا أَ َِ ٪ن ِ٘ َب َُ ٠ط
َرأَیِ َ٨ا ُظ ُز َ
وَ ٪ح ِّ٘ َ٨ا َ َ
ادمح نب اصحل ،ہسبنع ،ویسن ،انب اہشب ،رضحت سیدی نب رہزم ےس رفاتی ےہ ہک (اخرویجں ےک رسدار) دجنہ رحفری ےن بج
دبعاہللنبزج ،یکاہشدتےکومہعقرپجحایکوتاسےناکیصخشوکرضحتدبعاہللنبابعسےک اپسذفیارقلیباکہصحدرایتف
رکےنےکےیلاجیھبافروپاھچہکآپیکراےئںیمذفیارقلیبےسرمادوکؿےہ؟وتوجابںیمرضحتانبابعسےنرفامایاسےس
رماد روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےک رقاتبدار ںیہ روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن ا وک ہصح دای اھت افر رضحترمع ےن
اسںیمےسامہرےاسےنمیھبشیپایکمہےناےنپقحےسمکھجمسرکاسوکولاٹدایافراسوکےنیلےسااکنررکدای۔
رافی  :ادمحنباصحل،ہسبنع،ویسن،انباہشب،رضحتسیدینبرہزم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
آپسمخاہکںاہکںمیسقترکےتافرنکنکرقاتبدارفںوکمیسقترفامےت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1209

راوی ً :باض بً ٩بساٌٟوی ،٥یحٌي ب ٩بٜير ،ابوجٌْفَّ٣ ،طٖ ،حرضت ًبساہلل ب ٩ابی ٟیلی

َّط ٕ
ٖ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی
ْف اٟزَّاز ُّٔی ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
َّاض بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟو ٔٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٩أَبٔی بَُٜيِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَب ُ
َِ ٟیل َی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَّ ٔ ٠یا َی ُ٘و َُ ٢و ََّلنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠خ َُ ٤ص ا ِٟد ُُٔ ٤ص ٓ ََو َؿ ٌِ ُت ُط ََ ٣واؿ ٌَٔ ُط َح َیا َة َر ُسو ٔ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َح َیا َة أَبٔی بَ ِرکٕ َو َح َیا َة ًُ ََ ٤ز َٓأت ُ َٔی ب ٔ َ٤ا ََٕ ٓ ٢س ًَانٔی َٓ َ٘ا َُ ٢خ ِذ ُظ َٓ ُُِ٘ ٠ت َلَ أُرٔی ُس ُظ َٗا َُ ٢خ ِذ ُظ َٓأَْمُتْن أَ َح ُّٙ
بٔطٔ ُُِٗ ٠ت َٗ ِس ا ِس َت ِِ َِ ٨ی َ٨ا ًَ ِ٨طُ َٓ َح ٌَ َُ ٠ط ِٔی بَ ِیتٔ ا ِ٤َ ٟا ٔ٢
ابعس نب دبعامیظعل ،ییحی نب ریکب ،اوبرفعج ،رطمػ ،رضحت دبعاہلل نب ایب یلیل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت یلع ےس انس فہ
رفامےتےھتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن سمخ ےکسمخوکریمیفالتیںیمدایوتںیماسوکاسےکاصمرػرپرصػ
رکاتراہ افرہی ہلسلسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکایحتکت افراس ےکدعباوبرکبفرمعیکزدنیگکتاجریراہ۔اکیرمہبت
رضحترمعیکآرخایحتںیمامؽآای۔اوھنںےنےھجمالبایافراہکےلول۔متاسےکزایدہدقحاروہ۔ںیمےناہکمہوکاسیکرضفرت
ںیہن۔اسےکدعبرمعےناسوکتیبااملؽںیمعمجرکاای۔
رافی  :ابعسنبدبعامیظعل،ییحینبریکب،اوبرفعج،رطمػ،رضحتدبعاہللنبایبیلیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
آپسمخاہکںاہکںمیسقترکےتافرنکنکرقاتبدارفںوکمیسقترفامےت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1210

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،اب٤٧ ٩ير ،ہاط ٥ب ٩بزیس ،حشين ب٣ ٩ی٤وً ،٪بساہلل بً ٩بساہلل ،حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩ابی
ٟیلی

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا صَا ٔط ُ ٥بِ ُ ٩ا ِٟبَرٔیسٔ َح َّسثَ َ٨ا حُ َشي ِ ُن بِ ُِ ٣َ ٩ی ُ٤و ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ

اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًًَّ ٔ ٠یا ًََِ ٠یطٔ َّ
َّاض َوَٓاك ََٔ ٍُ ٤و َزیِ ُس بِ ُ٩
اٟش ََلَ ٦ی ُ٘و ُ ٢ا ِج َت َُ ٌِ ٤ت أََ٧ا َوا ٌَِ ٟب ُ
اب اہللٔ
َحارٔثَ ٍَ ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َِ ٪رأَیِ َت أَ ِ ٪تُ َو َِّ ٟیىٔي َح َّ٘ َ٨ا َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا ِٟد ُُٔ ٤ص ِٔی َ ٔ ٛت ٔ

َ َٗا ََ َ٘ َٓ ٢ش ُِ ٤ت ُط َح َیا َة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َ ک َ ِی ََل یُ َ٨ازٔ ًَىٔي أَ َح ْس َب ٌِ َس َک َٓآ ٌَِ َِٗ ١ا َ ١َ ٌََ َٔٓ ٢ذََ ٔ ٟ
َٓأ َ ِٗ ٔش ُِ ٤ط َح َیا َت َ
َّ
اَٛ ٢ثٔي ْر ٓ ٌََزَ َ٢
آَخ َس َٔ ٩ِ ٣ٔ ٍٕ ٨سىٔي ًُ ََ ٤ز َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط ََّّٓٔ٧طُ أَ َتا ُظ َْ ٣
َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥و ََّلٔ٧یطٔ أَبُو بَ ِرکٕ َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َحًي إٔذَا کَاِ َ ٧ت ٔ ُ
َف َّز ُظ ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥ث ُ ََّ ٥َِ ٟ ٥ی ِس ًُىٔي إَِٔ ٟیطٔ
َح َّ٘ َ٨ا ث ُ َّ ٥أَ ِر َس َ ١إلٔ َ َّی َٓ ُُِ٘ ٠ت ب ٔ َ٨ا ًَ ُِ ٨ط ا َِ ٌَ ٟأُ ٦ىّي َوبٔا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن إَِٔ ٟیطٔ َحا َج ٍْ ٓ ِ
َارزُ ِز ُظ ًَ َِ ٠یض ٔ َِ َ ٥
ا٪
أَ َح ْس َب ٌِ َس ًُ ََ ٤ز َٓ َُ ٔ ٘٠
رح ِ٣ت َ َ٨ا ا َِ َِ ٟسا َة َط ِیئّا َلَ یُ َز ُّز ًَ َِ ٠ی َ٨ا أَبَ ّسا َوک َ َ
یت ا ٌَِ ٟب َ
َخ ِج ُت ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣س ًُ ََ ٤ز َٓ َ٘ا ََ ٢یا ًَل ٔ ُّی َ َ
َّاض َب ٌِ َس َ٣ا َ َ
َر ُج َّل َزاصٔ ّیا

امثعؿنب ایب ہبیش،انبریمن ،اہمشنبربدی،نیسحنبومیمؿ،دبعاہللنبدبعاہلل،رضحت دبعارلنمحنبایبیلیلےسرفاتیےہہک
ںیم ےن رضحت یلع ےس انس فہ رفامےت ےھت ہک اکی رمہبت ںیم ابعس افہمط افر زدی نب احرہث روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
اپس عمج وہےئ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ارگ آپ انمبس وصتر رفامںیئ وت سمخ ںیم وج قح اتکب اہلل یک رف ےس امہرا ہ اتھٹ ےہ
اےساینپزدنیگںیمامہرےاایتخرںیمدےدےئجی۔اتہکآپےکدعبوکیئمہےساساعمہلمںیمڑگھجاہنرکے۔رضحتیلعےتہک
ںیہ سپ آپ ےن ااسی یہ ایک افر ںیم ےن اس وک آپ یک زدنیگ ںیم میسقت ایک رھپ اوبرکب ےن ےھجم اس اک اایتخر دای اہیں کت ہک بج
رضحت رمع یک الختف اک آرخی اسؽ اھت۔ اؿ ےک اپس تہب اس امؽ آای۔ اوھنں ےن اس ںیم ےس امہرا قح اکنال افر میسقت ےئلیک ےھجم الب
اجیھب۔ںیمےناہکابےکاسؽمہوکامؽیکاحتجںیہنافراملسمونںوکاسیکرضفرتےہ۔آپاؿوکدےدےئجیسپرضحترمع
ےناسوکدےدای۔رھپرضحترمعےکدعبیسکےناسامؽےکےیلےھجمںیہنالبای۔رھپںیمرضحتابعسےسالمبجںیمرضحت
رمع ےک اپس ےس الکن۔ وت اوھنں ےن اہک اے یلع مت ےن مہ وک آج ےس رحمفؾ رکدای اکی زیچ ےس اب مہ وک یھبک ہی ہصح ہن ےلم اگ افر
ابعستہبلقعدنمےھت۔

رافی  :امثعؿنبایبہبیش،انبریمن،اہمشنبربدی،نیسحنبومیمؿ،دبعاہللنبدبعاہلل،رضحتدبعارلنمحنبایبیلیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
آپسمخاہکںاہکںمیسقترکےتافرنکنکرقاتبدارفںوکمیسقترفامےت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1211

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح٨ً ،بشہ ،یو٧ص ،حرضت اب ٩طہاب ًبساہلل ب ٩حارث ب٧ ٩وٓ١

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ًَ َِ ٨ب َش ٍُ َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ َ
ِم
اب أ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ابِ ِٔ َ ٧ ٩و َٓ ٕ ١ا َِ ٟضا ٔط ٔ ُّ
یٌ ٍَ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
َّاض بِ َِ ًَ ٩ب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب
یٌ ٍَ بِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َو ًَب َ
ث بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب أَ ِخبَرَ ُظ أَ َّ ٪أَبَا ُظ َرب ٔ َ
أَ َِّ ًَ ٪ب َس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب بِ ََ ٩رب ٔ َ

ض ائِت َٔیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ُ٘ َٓ ٥َ ٠وَل َُ ٟط َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗ ِس
یٌ ٍَ َوَِ ٔ٠ِ ٔ ٟـ ٔ ١بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َٗ َاَل ِ ٌَ ٔ ٟب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب بِ َٔ ٩رب ٔ َ
بَ َ٨َ ِِ ٠ا ِّٔ ٩ِ ٣
ض َوأَ ِو َػُ ُ٠ض َِ ٥وَِ ٟی َص ً ٔ َِ ٨س أَبَ َویِ َ٨ا َ٣ا ی ُِؼ ٔس َٗا ٔ٪
اٟش ِّ٣َ ٩ا َت َزی َوأَ ِحبَب ِ َ٨ا أَ َِ َ ٧ ٪تزَ َّو َد َوأََ ِ ٧ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَبَ ُّز ا٨َّ ٟا ٔ
َاس َت ٌِ٨َ ٠ِ ٔ٤ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ًَل َی اٟؼَّ َس َٗا ٔ
أَ ٓ ٪یضا ِٔ ٣َ ٩ِ ٣زٓ ََٕٗ ٙا ََٓ ٢أتََی
ت َٓ َِ ُ٨٠ؤ ِّز إَِٔ ٟی َ
َ َ٣ا یُ َؤ ِّزی ا ِ٤َّ ٌُ ٟا َُ ٢و ِٔ ُ٨ٟؼ ِب َ٣ا ک َ َ
ًَ َّ٨ا ٓ ِ

٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ١
ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َوِ َ ٧ح ًَُ ٩ل َی تَٔ ٠
َِ ا َِ ٟحا َٔ٘ َٓ ٢ا َ٨َ َٟ ٢ا إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َواہللٔ ََل َن ِش َت ٌُِ ٔ٤
یٌ ٍُ َص َذا ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣ز ٔ َک َٗ ِس َِ ٠ٔ٧ت ٔػ ِض َز َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠ح ُش ِس َک ًََِ ٠یطٔ
أَ َح ّسا ًَل َی اٟؼَّ َس ٍَٗٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َرب ٔ َ
اب َ٣ا َب ٌَ ِثت َُ٤ا
َٓأ َ َِِ ٟی ًَل ٔ ٌّی رٔ َزائ َ ُط ث ُ َِّ ٥
ای ب ٔ َح َو ٔ
َق َُ ٦واہللٔ ََل أَرٔی َُ ٥حًَّي َیزِ ٔج ٍَ إَِٔ ٟی٤َ ُٜا ابِ ََ ٨
اؿ َل َح ٍَ ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أََ٧ا أَبُو َح َش ٕ ٩ا ِِ َ ٟ
اب ُح ِح َزة ٔ أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
 ١إلٔ َی بَ ٔ
بٔطٔ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ًَ ٢ب ُس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت أََ٧ا َوا َِِ ٟٔـ ُ
اب حُ ِح َزة ٔ أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َحً َّي َُ ٧وآ ََٔ ٙػ ََل َة ُّ
 ١إلٔ َی بَ ٔ
رس ًِ ُت أََ٧ا َوا َِِ ٟٔـ ُ
اٟو ِضز ٔ َٗ ِس َٗا َِ ٣ت ٓ ََؼ َِّ ٠ی َ٨ا َ ٍَ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ض ث ُ َّ ٥أَ ِ َ
اب َحًَّي أَتَی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َخ َذ بٔأُذُنٔی َوأُذُ ٔ٪
َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ً ٔ َِ ٨س َزیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ َج ِح ٕع َٓ ُ٘ ِ٨َ ٤ا بٔا َِ ٟب ٔ
َخ َجا َ٣ا ُت َ ِّ
ْص َرا ٔ ٪ث ُ ََّ ٥ز َخ ََٓ ١أَذ ٔ َ ٪لٔی َوَِ ٔ٠ِ ٔ ٟـ ََٔ ٓ ١س َخ ِ٨َ ٠ا َٓ َت َواک َ ِ٨َ ٠ا ا ََِ َ َٟل َّ ٔ ٠َٗ ٦یَل ث ُ َّ ٥ک َ َُّ ٤ِ ٠ت ُط أَ ِو ک َ َُّ ٤َ ٠ط
ا َِِ ٟٔـ ٔ ١ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ِ ٔ
ِ َٗ ١س َط َّ
َ ًَ ِب ُس اہللٔ َٗا َ ٢ک َ َّ٤َ ٠طُ بٔاْلِ َ ِ٣ز ٔ َّأ ٟذی أَ ََ ٣زَ٧ا بٔطٔ أَبَ َواَ٧ا ٓ ََشَ َٜت َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ ِٔی ذََ ٔ ٟ
ا َِِ ٟٔـ ُ
ئ
ْص ُظ ٗ ٔ َب ََ ١س ِ٘ ٕٔ ا ِٟب َ ِیتٔ َحًَّي كَا َِ ٠َ ًَ ٢ی َ٨ا أَُ َّ ٧ط ََل َی ِز ٔج ٍُ إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َط ِیئّا َحًَّي َرأَیِ َ٨ا َزیِ ََ ٨ب َتَ ٩ِ ٣ٔ ٍُ ٤َِ ٠و َرا ٔ
َسا ًَ ٍّ َو َر َٓ ٍَ َب َ َ

اب ب ٔ َی ٔس َصا تُزٔی ُس أَ َِ ٪لَ َت ٌِ َح ََل َوإ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی أَ ِ٣زَٔ٧ا ث ُ ََّ ٥خٔ ََف َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ا ِٔ ٟح َح ٔ

ض َوإَٔ َّ ٧ضا ََل َت ٔح َُّ ٤ُ ٔ ٟ ١ح َّٕ ٤س َو ََل ْلٔ َٔ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س ا ِزًُوا لٔی ِ َ ٧و َٓ َ ١بِ َ٩
َو َس ََّ ٥َ ٠رأِ َسطُ َٓ َ٘ا َ٨َ َٟ ٢ا إ ٔ َّ ٪صَ ٔذظ ٔ اٟؼَّ َس َٗ ٍَ إٔ٤َ َّ ٧ا ه ٔ َی أَ ِو َسا ُر ا٨َّ ٟا ٔ

 ١أَِٜٔ٧حِ ًَ ِب َس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َٓأََ َٜ ِ ٧حىٔي ِ َ ٧و َٓ ْ ١ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
 ١بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٓ َ٘ا َ ٢یَا ِ َ ٧و َٓ ُ
ا َِ ٟحار ٔٔث َٓ ُسعٔ َی َُ ٟط ِ َ ٧و َٓ ُ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِس َت ٌِ َُ ٠َ ٤ط ًَل َی
َو َس َّ ٥َ ٠ا ِزًُوا لٔی َِ ٣حَ ٔ٤ئ ٍَ بِ ََ ٩جزِ ٕئ َوص َُو َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔي ُزبَ ِی ٕس ک َ َ
ض َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٤َ ٔ ٟ ٥َ ٠حٔ٤ئَ ٍَ أَِٜٔ٧حِ ا َِِ ٟٔـ ََٓ ١أََ َِٜ٧ح ُط ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ
اْلِ َ ِخ َ٤ا ٔ
َو َس ََّٓ ٥ُِ ٗ ٥َ ٠أ َ ِػس ُِٔ ٨ِ ًَ ٚض َ٤ا ٔ ٩ِ ٣ا ِٟد ُُٔ ٤ص ََ ٛذا َو ََ ٛذا  ٥َِ ٟی َُش ِّ٤طٔ لٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث
ادمحنباصحل،ہسبنع،ویسن،رضحتانباہشبدبعاہللنباحرثنبونلفےسرفاتیےہہکدبعابلطملنبرہعیبنباحرثےن
ایبؿ ایک ہک اؿ ےک فادل رہعیب نب احرث ےن افر ابعس نب دبعابلطمل ےن دبعابلطل نب رہعیب افر لضف نب ابعس ےس اہک ہک مت
دفونںروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےک اپساجؤافررعضرکفایروسؽاہلل!ابامہریوجرمعوہیئگےہاسےسآپفافقیہ
ںیہ(ینعیمہابغلوہےئگںیہافراشدیےکالقئوہےئگںیہ)مہاچےتہںیہہکاکنحرکںیلافراےاہللےکروسؽ!آپبسولوگں
ےس ڑبھ رک الھبیئ اچنہپےن فاےل افر ہلص ریمح رکےن فاےل ںیہ۔ امہرے ابوپں ےک اپس رہم دےنی ےک ےیل ھچک ںیہن ےہ سپ آپ
ںیمہدصاقتیکفوصیلرپامومررفامدےئجی۔مہآپوکفیہدںیےگوجدفرسےاعلمالرکدایرکےتںیہافراسےسوجافدئہاحلص
وہاگفہمہاپںیئےگدبعابلطملےتہکںیہہکایھبمہوگتفگرکرےہےھتہکیلعنبایباطبلادرھآےلکنافروبےلدخایکمسق!روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسمتںیمےسیسکوکیھبدصاقتیکفوصیلرپامومرںیہنرکںیےگ۔رہعیبےناہکمتہیبسدسحیکانبرپہہک
رےہوہ۔متوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکداامدنبےئگافرمہےنمترپدسحںیہنایک۔ہی نسرکیلعےناینپاچدراھچبیئافر
اسرپٹیلےئگافراہکںیماوبانسحلوہںلقعافررجتہبںیممتںیمبسےسزایدہ۔دخایکمسق!ںیماسفتقکتاہیںےس ںیہن
وٹہںاگبجکتاہمترےےٹیباساکؾےسانادیموہرکںیہنآاجےتسجدصقمےئلیکمتاؿوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
اپس جیھب رےہ وہ۔ دبعابلطمل ےتہک ںیہ ہک ںیم افر لضف نب ابعس دفونں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےئگ بج مہ
ےچنہپ وت رہظ یک ریبکت وہیئ افر مہ ےن ولوگں ےک اسھت امنز زپیھ۔ ںیم افر لضف دلجی رک ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
رجح ے ےک درفازے یک رطػ ےلچ۔ آپ اس دؿ زبنی تنب شح ےک اپس ےھت مہ درفازے رپ ڑھکے وہےئ اہیں کت ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیےلآےئ۔آپےنازراہتقفشریماافرلضفاکاکؿڑکپااسےکدعبوبےلوجاہمترے
دؽ ںیم ےہ وہک۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رھگ ںیم رشتفی ےل ےئگ افر مہ دفونں وک ادنرآےن یک ااجزت دی۔ مہ ادنرےلچ ےئگ
وھتڑیدریکتمہاکیدفرسےوکوگتفگرشفعرکےنےکےیلےتہکرےہ۔آرخاکرںیمےنایلضفےناسںیمدبعاہللاککشےہ۔
فیہہہکدایوجامہرےابوپںےنمہےساہکاھت۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ہینسرکھچکدریاخومشرےہرھپاکیفدریکتاگنہ
ااھٹرکتھچیکرطػدےتھکیرےہاہیںکتہکمہےھجمسہکآپںیمہھچکوجابہندںیےگ۔رگمرھپمہےنرضحتزبنیوکداھکی

ہکفہرپدےیکافٹےساےنپاہھتےسااشرہرکےکہہکریہںیھتہکدلجیہنرکفویکہکنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامہرے
یہاعمہلم رپ وغر رفام رےہ ںیہ۔ رھپ آپ ےن اانپ رس اکھجای افر رفامای ہی دصہق ےہ افر ہی ولوگں ےک امؽ اک لیم لیچک ےہ افر ہی دمحم افر
آؽ دمحمےک ےیلدرتسںیہن ےہ۔ونلفنباحرث وکالبؤفہالبےئےئگ۔ آپ ےناؿ ےسرفامایمتاینپیٹیب اکدبعابلطمل ےساکنح
ِ
م
رکدف۔سپونلفےناینپیٹیباک ھجےساکنحرکدای۔رھپرفامای حمبہنبزجءوکالبؤ۔افرفہینبزباکاکیصخشاھتسجوکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنسمخفوصؽرکےنرپامومررکراھکاھت۔آپےناسےسرفامایمتاینپیٹیباکاکنحلضفےسرکدف۔سپاسےن
اینپیٹیباکاکنحرکدایاسےکدعبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایا ںی!افراؿدفونںیکرطػےسسمخےکامؽںیمےس
اانتافراانترہمادارکدف۔زرہیےتہکںیہہکدبعاہللنباحرثےن ھجےسرہمیکدقمارایبؿںیہنیک۔
رافی  :ادمحنباصحل،ہسبنع،ویسن،رضحتانباہشبدبعاہللنباحرثنبونلف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
آپسمخاہکںاہکںمیسقترکےتافرنکنکرقاتبدارفںوکمیسقترفامےت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1212

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح٨ً ،بشہ ب ٩خاٟس ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،لی ب ٩حشين ،حشين بً ٩لی ،حرضت ًلی

اب أَ ِخب َ َرنٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح َشي ِ ٕن أَ َُّ ٪ح َشي ِ َن بِ َ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ًَ َِ ٨ب َش ٍُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ًَل ٔ ٕٓی أَ ِخب َ َر ُظ أَ ًََّ ٪ل ٔ َّی بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت لٔی َطار ْٖٔ َٔ ٩ِ ٣ن ٔؼی ٔيي ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٥ٔ ٨َ ِِ ٤َ ٟی ِو َ ٦بَ ِس ٕر َوک َ َ

َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًِ َلانٔی َطارّٔٓا ٔ ٩ِ ٣ا ِٟد ُُٔ ٤ص یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َر ِز ُت أَ ِ ٪أَبِىٔ َي بَٔٔاك َٔ ٍَ ٤ب ٔ ِ٨تٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا ًَ ِس ُت
ِ
یٌ ُط ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ َّوأُي َن َٓأ َ ِس َتٌٔي َن بٔطٔ ِٔی َوَ ٔ ٟیٍٔ ٤
َر ُج َّل َػ َّواُّا ٔ ٩ِ ٣بَىٔي َٗ ِیَ٘ ُ٨ا َٕ أَ َِ ٪ی ِز َت ٔح َ٣َ ١عٔی َٓ َ٨أت َٔی بّٔٔذ َِٔخٕ أَ َر ِز ُت أَ ِ ٪أَب ٔ َ
َای ُ٨َ ٣ا َخا ٔ ٪إلٔ َی َج ِٔ ٨ب حُ ِح َزة ٔ َر ُج ٕ٩ِ ٣ٔ ١
رعسٔي َٓب َ ِی َ٨ا أََ٧ا أَ َج ِٔ ٟ ٍُ ٤ظَ ارِٔ َ َّی ََ ٣تا ًّا ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِٗ َت ٔ
اب َوا َِ َِ ٟزائ ٔز ٔ َوا ِٟحٔ َبا َٔ ٢و َطارٔٓ َ
ُِ
اِصص َُ٤ا َوأُخ َٔذ ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٛبازٔص َٔ٤ا
َق ِت َخ َو ٔ ُ
اْلِ َ ِن َؼارٔ أَٗ َِبُِ ٠ت ح ٔي َن َج َُ ٌِ ٤ت َ٣ا َج َُ ٌِ ٤ت َّٓٔذَا بٔظَ ارِٔ َ َّی َٗ ِس ا ِجتُب َِّت أَ ِسُ ٤َ ٔ ٨ت ُض َ٤ا َوبُ ٔ َ

َ ا ِ٨ِ ٤َ ٟوَ َز َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ١َ ٌََ ٓ ٩ِ ٣ص َذا َٗاُٟوا ٓ ٌََ َُ ٠ط َح ِ٤زَةُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َوص َُو ِٔی َص َذا ا ِٟب َ ِیتٔ ِٔی
َٓ ٥َِ ٠أَ ِِ ٔ ٠٣
َ ًَ ِیى َ َّي ح ٔي َن َرأَیِ ُت ذََ ٔ ٟ
ئ ٓ ََوثَ َب إلٔ َی َّ
ْ٠ش ٔ
اٟش ِی ٕٔ َٓا ِج َت َّب
ٖ اَ ٨ِّ ٟوا ٔ
َِ
َش ٕب ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ َُ َِّ ٨ت ُط َٗ ِی ََ ٍْ ٨وأَ ِػ َحابَ ُط َٓ َ٘اَِ ٟت ِٔی ُٔ َ٨ائ َٔضا أَ ََل یَا َح ِ٤ز ُ ُ ُّ ٔ ٟ

اِصص َُ٤ا َوأَ َخ َذ ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٛبازٔص َٔ٤ا َٗا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َحًَّي أَ ِز ُخ ًََ ١ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َق َخ َو ٔ َ
أَ ِسَ ٤َ ٔ ٨ت ُض َ٤ا َو َب َ َ
یت َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َوً ٔ َِ ٨س ُظ َزیِ ُس بِ َُ ٩حارٔثَ ٍَ َٗا ََ ٌََ ٓ ٢ز َٖ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠أ ٟذی َُ ٔ ٟ٘

اِصص َُ٤ا َو َصا ص َُو
َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ََ ٟ
َق َخ َو ٔ َ
َ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا َرأَیِ ُت کَا َِ ٟی ِوَ ًَ ٔ ٦سا َح ِ٤زَةُ ًَل َی َ٧ا ًَٗ َ َّي َٓا ِج َت َّب أَ ِسَ ٤َ ٔ ٨ت ُض َ٤ا َو َب َ َ
َار َت َسا ُظ ث ُ َّ ٥اَ ِ ٧لَ ََٙ ٠ی ِ٤شٔي َو َّات َب ٌِ ُتطُ أََ٧ا َو َزیِ ُس بِ ُ٩
َش ْب ٓ ََس ًَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔز ٔ َزائٔطٔ ٓ ِ
ذَا ِٔی بَ ِی ٕت َُ ٌَ ٣ط َ ِ
حارٔثَ ٍَ حًَّي جا َئ ا ِٟبَی َت َّأ ٟذی ٓ ٔیطٔ ح٤زةُ ٓ ِ ُ
َش ْب ٓ ََلٔ ََٔ ٙر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ
َ َ
ََِ ِ
ِ
َاس َتأذ َََٓ ٪أذ ٔ ََٟ ٪طُ َّٓٔذَا ص ُِِ َ ٥
َیُ ُ٠وَ ٦ح ِ٤زَ َة ٓ ٔ َمَي ٓ ٌََ ََّٔٓ ١ذَا َح ِ٤زَةُ ثَِ ٣ُ ١ْ ٔ٤ح ََّ ٤ز ْة ًَ ِی َ٨ا ُظ َٓ َ٨وَ َز َح ِ٤زَةُ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥ػٌ ََّس ا٨َّ ٟوَ َز َٓ َ٨وَ َز إلٔ َی
یس ْٔلَبٔی ٓ ٌََ َز َٖ َر ُسو ُ٢
ُر ِٛبَت َِیطٔ ث ُ ََّ ٥ػٌ ََّس ا٨َّ ٟوَ َز َٓ َ٨وَ َز إلٔ َی ُ َّ
رست ٔطٔ ث ُ ََّ ٥ػٌ ََّس ا٨َّ ٟوَ َز َٓ َ٨وَ َز إلٔ َی َو ِجضٔطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ح ِ٤زَةُ َو َص ِ ١أَْمُتْن إ ٔ ََّل ًَب ٔ ْ
َّ
َّ
َّ
َّ
َخ ِج َ٨ا ٌََ ٣طُ
َقی ٓ َ َ
َُخ َد َو َ َ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط ثََ َٜ ٨َ َٓ ١ْ ٔ٤ؽ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسًَ ٥َ ٠ل َی ًَ٘ ٔب َ ِیطٔ ا ِِ َ٘ ٟض َ َ
ادمح نب اصحل ،ہسبنع نب اخدل ،ویسن ،انب اہشب ،یلع نب نیسح ،نیسح نب یلع ،رضحت یلع ےس رفاتی ےہ ہک ریمے اپس اکی
رفہبافینٹنیھتوجےھجمگنجدبرںیمامؽتمینغےکوطررپیلمیھتافراکیافینٹنفہیھتوجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجم
اسدؿسمخںیمےسدییھت۔بجںیمےندرتخِروسؽافہمطےکاسھتمہرتسبوہےناکارادہایکوتںیمےنینباقنیقعےکاکیانسر
وکایترایکہکفہریمےاسھتےلچافرمہدفونںلمرکاذرخ(اکیوخوبشداراھگس)الںیئافراسوکانسرفںےکاہھتچیبرکاےنپفہمیل
یکایتریرکفں۔ںیماسایخؽںیماینپافوینٹنںےکےیلاسامؿایتررکراہاھتےسیجہکاپالؿافراھگسےکوٹرکےافررایسںفریغہ۔
افرریمیدفونںافاینٹنںاکیااصنریےکرجحےےکرباربںیمیھٹیبوہیئںیھت۔بجںیماسامؿااھٹکرکےکولاٹوتںیمےنداھکیہک
ریمی دفونں افوینٹنں ےک وکاہؿ ےٹک وہےئ ںیہ افر رمکںی یٹھب وہیئ ںیہ افر یسک ےن اؿ ےک رگج اکنؽ ےیل ںیہ بج ںیم ےن اینپ
آوھکنںےسہیداھکیوتہیرظنم ھجےسداھکیہنایگ۔ںیمےنوپاھچہیسکیکرحتکےہوتولوگںےناہکزمحہنبدبعابلطملیک۔افر
فہاسرھگںیمدنچااصنرویںےکاسھترشابیپرےہںیہ۔اکیاگےنفایلےناؿےکافراؿےکاسویھتںےکاسےنمویںاگای َأ َ ال
َ اي َحم ْ ُر لل ِ ُّش ُر ِ
الائِ اخل (ینعی اے زمحہ اھٹ افر ہی ومیٹ افاینٹنں وج دیماؿ ںیم دنبیھ وہیئ ںیہ اؿ ےک قلح رپ رھچی رھک دے افر
ػ ِّ َ
اؿوکوخؿ ںیمالہن دے افر اےزمحہ!اؿ ےکاپزیکہوگتشےک ڑکٹفںےس انھبوہاوگتش دلجازدلجرشابےنیپفاولں ےک ےیل
ایتر رک) زمحہ ہی نس رک وفرا اےھٹ افر ولتار ےل رک اؿ ےک وکاہونں وک اکٹ ڈاال۔ اؿ یک رمکںی اھپڑ ڈاںیل افر اؿ ےک رگج اکنؽ ےیل۔
رضحت یلع ےتہک ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اچنہپ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس زدی نب احرہث ےھٹیب
وہےئےھت۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریمیتیفیکوکاھبپنایل۔درایتفرفامایایکابتےہ؟ںیمےنرعضایکایروسؽ
اہلل!ںیمےنآجاکاسوخانفک رظنمیھبکںیہنداھکی۔زمحہ ےنریمیافوینٹنںرپ ملایک ےہاسےناؿےک وکاہؿاکٹڈاےلاؿ یک
رمکںیاھپڑڈاںیلافرابفہدنچرشاویبںےکاسھتاکیرھگںیمےھٹیبوہےئںیہ۔ہینسرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناینپ
اچدراگنمیئافراس وکافڑھرک لچزپے۔ ںیمآپ ےکےھچیپےھچیپالچ افرزدی نباحرہث یھباسھت وہےیل۔اہیںکت ہک فہ رھگآ ایگ

سج ںیم زمحہ ےھت آپ ےن ادنر آےن یک ااجزت بلط یک بج ااجزت یلم وت ادنر ےئگ داھکی بس ولگ رشاب ےیپ وہےئ ںیہ۔
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زمحہ وک اؿ یک رحتک رپ المتم رکےن ےگل۔ آپ ےن داھکی ہک زمحہ یھب م ہ ںیم ںیہ افر م ہ یک
دشت ےس اؿ یک آںیھکن رسخ وہ ریہ ںیہ۔ زمحہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس (ےک دقؾ ابمرک) رپ اگنہ ڈایل۔ رھپ اگنہ
وھتڑیافرپیکوتآپےکونٹھگںوکداھکیرھپوھتڑیرظنااھٹیئوتآپیکانػیکرطػداھکیرھپھچکافرافرپرظنااھٹیئافرآپ ےک
رہچہیکرطػداھکیاسےکدعبزمحہوبےلمتبسریمےابپےکالغؾوہبتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناجانہکزمحہم ہ
ںیم ابلکل دموہش ںیہ۔ وت روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملسفاہں ےس اےٹل اپؤں رھپے افرفاہں ےسےلکن آپ اسیکھت مہ یھب لکن
آےئ۔
رافی  :ادمحنباصحل،ہسبنعنباخدل،ویسن،انباہشب،یلعنبنیسح،نیسحنبیلع،رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
آپسمخاہکںاہکںمیسقترکےتافرنکنکرقاتبدارفںوکمیسقترفامےت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1213

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟحً ،بساہلل ب ٩وہبً ،یاغ بً٘ ٩بہ ،حرضت ٓـ ١ب ٩حش ٩ؿ٤زی

رضمٔی ًَ ِ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َش َّٔ ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔي ًَی ُ
اٟـ ِ٤ز ٔ ِّی
َّاغ بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب ٍَ ا َِ ٟح ِ َ ُّ
اب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَ َّ ٪أُ َّ٦ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜأَ ِو ُؿ َبا ًَ ٍَ ابِ َِ َ ً٨ي اٟزُّبَي ِر ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َح َّسث َ ِتطُ ًَ ِ ٩إ ٔ ِح َساص َُ٤ا أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت أَ َػ َ

ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سب ِ ّیا ٓ ََذ َص ِب ُت أََ٧ا َوأ ُ ِخًٔي َوَٓاك َٔ ٍُ ٤ب ٔ ُِ ٨ت َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ظَ َِ ٜوَ٧ا إَِٔ ٟیطٔ َ٣ا ِ َ ٧ح ُٔ ٓ ٩یطٔ َو َسأ َ ِ٨َ ٟا ُظ
أَ َِ ٪یأ ِ َُ ٣ز َ٨َ ٟا بٔظَ ِی ٕئ َّٔ ٩ِ ٣
اٟش ِي ٔي َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س َب ََ٘ َّ٩ُٜی َتامَی بَ ِس ٕر َلَ ٩ِٔ ٜسأ َ ُز ُّلًَ َّ٩ُٜل َی َ٣ا ص َُو
َ تُ َٜبِّرِ َ ٪اہللَ ًَل َی إٔثِز ٔ کَُ ِّ١ػ ََلة ٕ ث َ ََلثّا َوثَ ََلث ٔي َن َتِٜبٔي َر ّة َوثَ ََلثّا َوثَ ََلث ٔي َن َت ِشبٔی َح ٍّ َوثَ ََلثّا َوثَ ََلث ٔي َن
َخي ِ ْر َل ٩ِ ٣ٔ َّ٩ُٜذََ ٔ ٟ

َّاغ َوص َُ٤ا ابِ ََ ٨تا ًَ ِّ ٥أ ٨َّ ٟي ِّي
َ َو َُ ٟط ا َِ ٟح ُِ ٤س َوص َُو ًَل َی کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٗس ْٔیز َٗا ًََ ٢ی ْ
یَ َٟطُ َُ ٟط ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
َت ِحَ ٔ٤
یس ّة َو ََل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّل اہللُ َو ِح َس ُظ ََل َ ٔ
َش َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ادمح نب اصحل ،دبعاہلل نب فبہ ،ایعش نب ہبقع ،رضحت لضف نب نسح ہرمی ےس رفاتی ےہ ہک اؾ مکح ای ابضہع وج زج  ،نب
دبعابلطملیکںایٹیںںیھت۔اؿےسیسکاکیےناہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسدنچدیقیآےئوتںیمریمینہب
افر روسؽ دخایک اصزبحادی افہمط آپ ےک اپس ںیچنہپ۔ افر آپ ےس اےنپ احؽ اک وکشہ ایک افر اچاہ ہک مہ وک وکیئ دیقی دولادںی

(وجامہرے رھگ ےک اکؾ اکج ںیم امہرا اہھت اٹبےئ) ہی نس رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ےس ےلہپ فہ میتی ےچب افر
ایچبں قحتسم ںیہ نج ےک ابپ دبر ےک دؿ دیہش وہےئ ےھت اع ہت ںیم مت وک اس ےس رتہب ابت یئاےئ د ات وہں افر فہ ہی ےہ ہک مت رہ
رفضامنزےکدعبسیتنیت()11رمہبتاحبسؿاہللافرسیتنیت()11رمہبتادمحلہللافروچسیتن()16رمہبتاہللاربکافراکیرمہبت
ّللَّفح ُـ َ الرَشِي ة ةالْمُ ْلکف ةالْحَمدف ُ َ
شيِد ٌِئ۔زپھایلرکف۔
ک َ ٍْ
ه َلَع ُ ّ ِ
َ ل َ ُ لَ ُ ُ َ ل َ ُ ْ ُ َ َ
َ ال ِإلَ َة ِإ َّ الا ُ َ ْ َ
رافی  :ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،ایعشنبہبقع،رضحتلضفنبنسحہرمی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
آپسمخاہکںاہکںمیسقترکےتافرنکنکرقاتبدارفںوکمیسقترفامےت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1214

راوی  :یحٌي ب ٩خً ،ٕ٠بساَلًلی ،سٌیس ب ٩جزیزی ،ابووزر ،حرضت اب ٩اًبس

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩خَ َٕٕ ٠ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس َی ٌِىٔي ا ُِ ٟح َزیز ٔ َّی ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟو ِرز ٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَ ًِبُ َس َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی ًَل ٔ ٌّی
َ ًَىِّي َو ًَ َِٓ ٩اك َٔ ٍَ ٤ب ٔ ِ٨تٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وک َاِ َ ٧ت ٔ ٩ِ ٣أَ َحبِّ أَصِٔ٠طٔ إَِٔ ٟیطٔ ُُِٗ ٠ت بَل َی
َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََل أ ُ َح ِّسث ُ َ
َّ َّ
َح َصا َو ََ ٨َ ٛش ِت ا ِٟب َ ِی َت َحًَّي اُِب َ َّر ِت ث َٔیاب ُ َضا َٓأتََی
َقبَ ٍٔ َحًَّي أَثَّ َز ِٔی ٔ ِ َ ٧
َٗا َ ٢إَٔ َّ ٧ضا َجز َِّت بٔاَّ ٟزوَی َحًي أَث َز ِٔی یَ ٔسصَا َوا ِس َت َ٘ ِت بٔا ِِ ٔ ٟ
َ
َ
َّ
َّ
ّ
َ َ
َف َج ٌَ ِت َٓأ َ َتا َصا
أ ٨َّ ٟي َّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠خ َس ُِْ ٠ُ٘ َٓ ٦ت َِ ٟو أ َت ِیتٔ أبَا ٔک ٓ ََشأ ِٟت ٔیطٔ َخاز ٔ ّ٣ا َٓأ َت ِت ُط ٓ ََو َج َس ِت ً ٔ َِ ٨س ُظ ُح َّساثا َ َ
اَ ٪حا َجت ٔ
َ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َجز َِّت بٔاَّ ٟزوَی َحًَّي أَثَّ َز ِت ِٔی َی ٔس َصا َو َح َِ ٠َ ٤ت
َُ ٓ ََشَ َٜت ِت َٓ ُُِ٘ ٠ت أََ٧ا أ ُ َح ِّسث ُ َ
ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ َِ ٟس َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ک َ َ
رح َ٣ا ه ٔ َی ٓ ٔیطٔ َٗا َ٢
یضا َ َّ
َقبَ ٍٔ َحًَّي أَثَّ َز ِت ِٔی ٔ ِ َ ٧
َ َٓ َت ِش َت ِد ٔس ََ ٣
َ ا َِ ٟد َس ُ ٦أَ َِ ٣زتُ َضا أَ َِ ٪تأِت َٔی َ
َحصَا َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َِ ٪جائ َ َ
َ َخاز ٔ ّ٣ا َی٘ ٔ َ
بٔا ِِ ٔ ٟ
یـ ٍَ َرب َِّٔ َوا ًِ َ٤لٔی ًَ َ ١َ ٤أَصَِّٔٓ َٔ ٔ ٠ذَا أَ َخ ِذ ٔ
ت َِ ٣ـ َح ٌَ َٔ ٓ ََش ِّبهٔی ثَ ََلثّا َوثَ ََلث ٔي َن َوا ِح َ٤سٔی
َّاتِٔی اہللَ َیا َٓاك ََٔ ٍُ ٤وأَ ِّزی َ َٔف َ
ٔیت ًَ ِ ٩اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١و ًَ ِ٩
َِ ٔ٣ائ َ ٍْ َٓه ٔ َی َخي ِ ْر َ ٩ِ ٣ٔ ََٔ ٟخازَٔٗ ٕ ٦اَِ ٟت َرؿ ُ
ثَ ََلثّا َوثَ ََلث ٔي َن َو َٛبِّر ٔی أَ ِر َب ٌّا َوث َ ََلث ٔي َن َٓتَٔ ٠

َر ُسؤٟطٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ییحی نب فلخ ،دبعاالیلع ،دیعس نب رجریی ،اوبفدر ،رضحت انب ادبع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ےن  ھج ےس رفامای ہک ایک ںیم مت
ےساینپافرافہمطیکاکیدحثیایبؿہنرکفںوجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکیٹیبںیھتافرآوکپاےنپالہاخہنںیمےسبس
ےس زایدہ وبحمب ںیھت ںیم ےن اہک ویکں ںیہن۔ رضحت یلع ےن رفامای افہمط ےن یکچ  یسی اہیں کت ہک اؿ ےک اہوھتں ںیم اشنؿ زپ
ےئگ۔ کشم ںیم اپین رھبااہیںکتہک اؿ ےک ہنیس ںیمدرد رےنہ اگل افررھگ ںیم ڑاھڑف دی اہیںکتہک اؿ ےکڑپکے رگد آولد وہ

ےئگ۔ رھپ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ھچک الغؾ آےئ وت ںیم ےن اؿ ےس (افہمط ےس) اہک اکش مت اےنپ فادل ےک اپس
اجںیت افر اےنپ ےیل اخدؾ بلط رکںیت۔ سپ فہ ںیئ وت داھکی ہک آپ ےک اپس ھچک ولگ ابت تیچ رک رےہ ںیہ ہی دھکی رک فہ ولٹ
آںیئرھپاےلگدؿںیئبتآپےنوپاھچایکابتےہ؟فہاخومشوہںیئںیمےناہکایروسؽاہلل!ںیمرعضرکاتوہںاوھنںےن
یکچ یسیاہیںکتہکاؿےکاہوھتںںیماشنؿزپےئگافرکشمااھٹیئاہیںکتہکاؿےکہنیسںیمدردوہےناگلابآپےکاپس
الغؾ افر ابدنایں آیئ ںیہ۔ ںیم ےن اؿ ےس اہک ہک آپ ےک اپس اج رک آپ ےس اکی ابدنی بلط رکںیل وج اؿ وک رھگ ےک اکومں یک
 تقشےساچبےل۔آپےنرفامایاےافہمطدخاےسوقتیاایتخررکافراےنپرباکمکحاجبالافراےنپرھگاکاکؾاکجایکرکافربج
وت وسےن ےگل وت سیتنیت ابر احبسؿ اہلل ،سیتنیت ابر ادمحل ہلل افر سیتنیت ابر اہلل اربک زپھ ایل رک سپ ہی وس ابر وہ اجےئ اگ ہی ریتے فاےطس
اخدؾےسرتہبےہ۔رضحتافہمطوبںیلںیماہللافراسےکروسؽےسرایضوہں۔
رافی  :ییحینبفلخ،دبعاالیلع،دیعسنبرجریی،اوبفدر،رضحتانبادبع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
آپسمخاہکںاہکںمیسقترکےتافرنکنکرقاتبدارفںوکمیسقترفامےت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1215

راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤سً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،حرضت ًلی ب ٩حشين

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩حُ َشي ِ ٕن ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ٍٔ َٗا َ٢
َو ٥َِ ٟیُ ِد ٔس َِ ٣ضا
ادمح نب دمحم ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رضحت یلع نب نیسح ےس یھب یہی ہصق ذموکر ےہاس ںیم ہی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناؿوکاخدؾںیہندای۔
رافی  :ادمحنبدمحم،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رضحتیلعنبنیسح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
آپسمخاہکںاہکںمیسقترکےتافرنکنکرقاتبدارفںوکمیسقترفامےت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1216

راوی ٣ :ح٤س بً ٩یسي٨ً ،بشہ بً ٩بساٟواحس ،ابوجٌْف ،ابً ٩یسي ،حرضت ٣حاًہ

ْف َی ٌِىٔي ابِ ََٔ ً ٩یسي ُ٨َّ ٛا َن ُ٘و ُ ٢إَّٔ٧ط ٔ٩ِ ٣
َقش ُّٔي َٗا َ ٢أَبُو َج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي َح َّسثَ َ٨ا ًَ َِ ٨ب َش ٍُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا َِ ٟواح ٔ ٔس ا َِ ُ ٟ
اْلِ َبِ َسا ِٔ َٗ ٢ب َ ١أَ َِ ٪ن ِش َ ٍَ ٤أَ َّ ٪اْلِ َبِ َسا َ ٩ِ ٣ٔ ٢ا َِ ٤َ ٟوالٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َّ
ض بِ ُٔ ٧ ٩و ٔح بِ ٔ٣ُ ٩حَّا ًَ ٍَ ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ ٔ٩
اٟسخٔی ُ
 ١بِ ُ ٩إ ٔ َیا ٔ

ض
رسا ٔد بِ ٔ٣ُ ٩حَّا ًَ ٍَ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ ُ٣حَّا ًَ ٍَ أََّ٧طُ أَتَی أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِلُ ُ٠ب زٔیَ ٍَ أَخٔیطٔ َٗ َت َِ ٠تطُ بَُ٨و َس ُسو ٕ
َٔ
َ ُٔ ٨ِ ٣ط ًُ ِ٘ َيي
ٔ ٩ِ ٣بَىٔي ذُص َِٕ٘ َٓ ١ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و ُُ ٨ِ ٛت َجاً َّٔل ٔ ِ ٤ُ ٔ ٟ
َ َو َلَ ٩ِٔ ٜسأ ُ ًِ ٔلی َ
ْش ٕک ز ٔ َی ٍّ َج ٌَُِ ٠ت ْٔلَخٔی َ
ْشک ٔی بَىٔي ذُصِ َٕٓ ١أ َ َخ َذ كَائ ٔ َٔ ٍّ َٔ ٨ِ ٣ضا
ُخ ُد ٔٔ ِ ٣ُ ٩ِ ٣
َٓ ََ ٜت َب َٟطُ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٤ائ َ ٍٕ ِٔ ٩ِ ٣اْلٔب ٔ ٔ ٩ِ ٣ٔ ١أَ َّو ُٔ ٢خ ُٕ ٤ص َی ِ ُ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٜ َٓ ٥َ ٠ت َب َُ ٟط أَبُو بَ ِرکٕ بٔاثِى َِي
َوأَ ِسِ ٤ََ ٠ت بَُ٨و ذُص ََِٕ ٓ ١لََ ٠ب َضا َب ٌِ ُس ُ٣حَّا ًَ ٍُ إلٔ َی أَبٔی بَ ِرکٕ َوأَ َتا ُظ ب ٔ َٔ ٜت ٔ
ٖ َطٌٔي ّرا َوأَ ِر َب ٌَ ٍٔ آَلَ ٕ
آَل ٕ
آَل ٕ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي
ٖ ب ُ ًّزا َوأَ ِر َب ٌَ ٍٔ َ
ٕ َػا َٕ َٔ ٩ِ ٣ػ َس َٗ ٍٔ ا َِ َ ٟمَي َ ٍٔ ٣أَ ِر َب ٌَ ٍٔ َ
أِ ٪ی َ ٔ ٛت ٔ
ٖ َت ِّ ٤زا َوک َ َ
ْش أَ َِ ٟ
ًَ َ َ
اب َٔ ٣ُ ٩ِ ٣ح َّٕ ٤س أ ٨َّ ٟي ِّي ٤ُ ٔ ٟحَّا ًَ ٍَ بِ َٔ ٣َ ٩ز َار َة ٔ ٩ِ ٣بَىٔي ُسَِِ ٠م
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤ُ ٔ ٟ ٥َ ٠حَّا ًَ ٍَ بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اٟزَّح ٔٔیَ ٥ص َذا َ ٔ ٛت ْ
ْشکٔی بَىٔي ذُص َِٕ ِ٘ ًُ ١ب ٍّ ٔ ٩ِ ٣أَخٔیطٔ
ُخ ُد ٔٔ ِ ٣ُ ٩ِ ٣
إنٔيی أَ ًِ َل ِی ُتطُ ٔ٣ائ َ ٍّ ِٔ ٩ِ ٣اْلٔب ٔ ٔ ٩ِ ٣ٔ ١أَ َّو ُٔ ٢خ ُٕ ٤ص یَ ِ ُ
دمحمنبیسیع،ہسبنعنبدبعاولادح،اوبرفعج،انبیسیع،رضحتاجمہعےسرفاتیےہہکفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپس
اےنپ اھبیئ یک دتی(وخؿ اہب) بلط رک ےن ےک ےیل ےئگ سج وک ینب دسفس ےن امرڈاال اھت وج ینب ذلہ ںیم ےس ےھت۔ روسؽ اہلل یلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای ارگ ںیم یسکرشمک یک دتی دالات وتریتے اھبیئ یکدتی ےلہپ دالات۔ (نکیل رشمک یک دتی ںیہن ےہ
اس ےیل) ںیم وک  وک اس اک دبہل دالےئ د ات وہں۔ رھپ آپ ےن اس ےک ےیل وس افٹن ید  دےیئ افؽ سمخ ںیم ےس وج ینب ذلہ ےک
رشمنیکےساحلصوہ۔رھپاجمہعوکاؿوسافوٹنںںیمےسھچکلمےئگ۔(افرھچکابیقرہےئگ)اسےکدعبونبذلھاملسمؿوہےئگ
افربجرضحتاوبرکبہفیلخ وہےئوتاؿےساجمہعےناےنپابیقامدنہافوٹنںاکاطمہبلایکافراؿےکاپسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسیکرحتریےلرکےئگ۔رضحتاوبرکبےناجمہعوک(افوٹنںےکدبہلںیم)ابرہسہاراصعامیہمےکدصہقںیمےسدالےئافراچر
سہاراصعوہیگںےکاچرسہار وَج ےکافراچرسہاروجھکرےک افرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنوجرحتریاجمہعوک ید رکدی یھت
اساکومضمؿہیاھت۔مسباہللارلنمحارلمیح۔ہیرحتریاہللےکروسؽدمحمیلصاہللہیلعفملسیکرطػےسےہاجمہعنبرمارہےکےیل
وجینبیملسںیمےسےہںیمےناسوک وسافٹندانیےطایکےہافؽسمخںیمےسوجینبذلھےکرشموکںےساحلصوہںہیاس
ےکوتقمؽاھبیئاکدبہلےہ۔
رافی  :دمحمنبیسیع،ہسبنعنبدبعاولادح،اوبرفعج،انبیسیع،رضحتاجمہع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یفصاکایبؿ
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
یفصاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1217

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیاَّ٣ ،٪طٖ ،حرضت ًا٣ز طٌيي

ٖ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ َّ
َّط ٕ
أ ٨َّ ٠ٟٔ ٪ي ِّي َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س ِض ْ ٥یُ ِسع َی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُِّ َ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪
اٟظ ٌِ ٔي ِّي َٗا َ ٢ک َ َ

َ
َف ّسا َی ِد َتا ُر ُظ َٗ ِب َ ١ا ِٟد ُُٔ ٤ص
اٟؼَّ ف ٔ َّی إ ٔ َِ ٪طا َئ ًَ ِب ّسا َوإ ٔ َِ ٪طا َئ أ ََ ٍّ ٣وإ ٔ َِ ٪طا َئ َ َ

دمحمنب،ریث،ایفسؿ،رطمػ،رضحتاعرمیبعشےسرفاتیےہہکامؽتمینغںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکاکیوصخمص
ہصحوہاتاھتسجوکیفصےتہکےھتآپسمخاکنےنلےسےلہپوجاچےتہبختنمرفامےتیل۔اچےہالغؾاچےہابدنیافراچےہوھگڑافریغہ۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،رطمػ،رضحتاعرمیبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
یفصاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1218

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،ابوًاػ ،٥ازہز ،حرضت ابً ٩و٪

اػ َٕ ٥وأَ ِزصَزُ َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و َٕٗ ٪ا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َُ ٣ح َّّ ٤سا ًَ َِ ٩س ِض ٔ ٥أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ

ُرض ُب َٟطُ بٔ َش ِض ٕ ٍَ ٣َ ٥ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َوإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪ی ِظ َض ِس َواٟؼَّ ف ُّٔی یُ ِؤ َخ ُذ َٟطُ َرأ ِ ْض ٔ ٩ِ ٣ا ِٟد ُُٔ ٤ص َٗ ِب َ١
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واٟؼَّ ف ٔ ِّی َٗا َ ٢ک َ َ
ا ٪ی ِ َ
کَُ ِّ١ط ِی ٕئ

دمحم نب اشبر ،اوباعمص ،ازرہ،رضحت انب وعؿ ےس رفاتی ےہہک ںیم ےن دمحم(انب ریسنی) ےس روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکہصحافریفصےکابرےںیمدرایتفایکوتاوھنںاہکامتؾاملسمونںےکاسھتآپاکیھباکیہصحاگلایاجاتارگہچآپاتقؽںیم
رشکیہنیھبرےہوہں۔افریفصآپلیکبسےسےلہپسمخںیمےساکنالاجات۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعمص،ازرہ،رضحتانبوعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
یفصاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1219

راوی ٣ :ح٤وز ب ٩خاٟس ،سِ٠م٤ً ،ز ،ابً ٩بساٟواحس ،سٌیس ،اب ٩بْش ،حرضت ٗتازہ

ا٪
َِم َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ َی ٌِىٔي ابِ َِ ًَ ٩بسٔ ا َِ ٟواح ٔ ٔس ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩ب ٔظير ٕ ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا َ ٢ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ُّ
اٟشُّ ٔ ٠
اُ َٟ ٪ط َس ِض َْ ٥ػ ٕ
َ َّ
اٟش ِض ٔ٥
اٖ َیأ ِ ُخ ُذ ُظ َٔ ٩ِ ٣ح ِی ُث َطائ َ ُط َََٓاِ َ ٧ت َػ ٔٔ َّی ٍُ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َُزَا ک َ َ

ا ٪إٔذَا َ ٥َِ ٟی ِِز ُب ٔ َٔ ِٔ ٨شطٔ ُ ٔ
َوک َ َ
ِ َب َُ ٟط بٔ َش ِضٔ٤طٔ َو ٥َِ ٟیُ َديَّرِ

ومحمد نب اخدل ،یملس ،رمع ،انب دبعاولادح ،دیعس ،انب رشب ،رضحت اتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج
ذباتوخدگنجںیم رشکیوہےتوتآپلیکاکیہصحوہاتاقلباایتخر۔آپاہجںےساچےتہےلےتیل۔سپہیفص(وجدعب ںیم
آپیلصاہللہیلعفملسےکاکنحںیمآںیئ)ایسہصحیفصںیمےسآپےکاپسآںیئ افربجآپذباتوخدگنجںیمرشکیہن
وہےتوتآپلیکاکیہصحوہاترگماسوصرتںیمآپوکاایتخرہنوہات۔(ہکوجاچےہےلںیل۔)
رافی  :ومحمدنباخدل،یملس،رمع،انبدبعاولادح،دیعس،انبرشب،رضحتاتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
یفصاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1220

راوی  :نْص بً ٩لی ،ابواح٤س ،سٔیا ،٪ہظا ٦اب ٩رعوہ ،حرضت ًائظہ

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت کَاِ َ ٧ت َػ ٔٔ َّی ٍُ ٔ٩ِ ٣
َح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
ْص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أَ ِح ََ ٤س أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
اٟؼَّ ف ٔ ِّی
رصننبیلع،اوبادمح،ایفسؿ،اشہؾانبرعفہ،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکہیفصیفصںیمےسںیھت۔
رافی  :رصننبیلع،اوبادمح،ایفسؿ،اشہؾانبرعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء

یفصاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1221

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،یٌ٘وب بً ٩بساٟزح٤ً ،٩٤زو ب ٩ابی ً٤زو ،حرضت ا٧ص

وب بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ
اػ َلَٔا َصا
وسا َٓ ِ
رع ّ
َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا َخ ِیب َ َر َٓ َ٤َّ ٠ا َٓ َتحَ اہللُ َت ٌَال َی ا ِٔ ٟح ِؼ َ ٩ذُ ٔ َ
ُک َُ ٟط َج َ٤ا َُ ٢ػ ٔٔ َّی ٍَ ب ٔ ِ٨تٔ ُحٌ َ ٕ ٓي َو َٗ ِس ُٗت ٔ ََ ١ز ِو ُج َضا َوکَاِ َ ٧ت َ ُ
ئ َح َِّ ٠ت ٓ ََبى َي ب ٔ َضا
َُخ َد ب ٔ َضا َحًَّي بَ َ٨َ ِِ ٠ا ُس َّس اٟؼَّ ِض َبا ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟ ٥َ ٠شطٔ ٓ َ َ

دیعسنبوصنمر،وقعیبنبدبعارلنمح،رمعفنبایبرمعف،رضحتاسنےسرفاتیےہہکمہربیخےئگ۔بجاہللاعتیلےناس ہعل
وکحتف رکا دای وت ولوگں ےن آپ ےک اسےنم ہیفص تنب ُخنی ےک نسح فامجؽ اک ذترکہ ایک۔ اؿ اک وشرہ امرا ایگ اھت افر فہ اس فتق دنہل
ںیھت وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکاےنپےیلبختنمرفامایلرھپا وکےلرکےلکناہیںکتہکمہدسءابہءکتےچنہپاہجں
آپضیحےسافرغوہںیئافرآپےناؿےستبحصیک۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،وقعیبنبدبعارلنمح،رمعفنبایبرمعف،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
یفصاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1222

راوی ٣ :شسز ،ح٤از ب ٩زیسً ،بساٌٟزیز ب ٩ػہیب ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ػ َض ِیبٕ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا ََ ٢ػ َار ِت َػ ٔٔ َّی ٍُ ٟٔسٔ ِح َی ٍَ ا ِٔ ٠ِ َ َٟي ِّي
ث ُ ََّ ٥ػ َار ِت َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دسمد ،امحد نب زدی ،دبعازعلسی نب بیہص ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہہکہیفصےلہپدہیح یبلک ےک ہصح ںیم آیئ ںیھت۔
رھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکہصحںیمآںیئ۔
رافی  :دسمد،امحدنبزدی،دبعازعلسینببیہص،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
یفصاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1223

راوی ٣ :ح٤س ب ٩خَلز باہلی ،بہز ب ٩اسس ،حرضت ا٧ص

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩خ ََّلز ٕ ا َِ ٟباصٔل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا بَ ِضز ُ بِ ُ ٩أَ َس ٕس َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز أَ ِخب َ َرَ٧ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢و َٗ ٍَ ِٔی َس ِض ٔ ٥ز ٔ ِح َی ٍَ
ض ث ُ ََّ ٥زٓ ٌََ َضا إلٔ َی أ ُ ُِّ ٦سَِ ٠ی َٕ ٥ت ِؼ ََ ٌُ ٨ضا َوتُ َض ِّیئ َُضا َٗا َ٢
َجارٔیَ ٍْ َجٔ٤ی ََٓ ٍْ ٠ا ِطت َ َراصَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َش ِب ٌَ ٍٔ أَ ِر ُؤ ٕ
َح َّ٤ا ْز َوأَ ِح َشبُ ُط َٗا ََ ٢و َت ٌِ َت ُّس ِٔی بَ ِیت َٔضا َػ ٔٔ َّی ٍُ ب ٔ ُِ ٨ت حٌُ َ ٕ ٓي
دمحمنبالخدابیلہ،زہبنبادس،رضحتاسنےسرفاتیےہہکدہیحیبلکےکہصحںیماکیوخترورتابدنیآیئ(ہیفص)آپ ےن
اسوکدہیحیبلکےساستالغؾدےرکرخدیایلرھپاسوکاؾمیلسےکوحاہلرکدایاتہکفہاسوکاجسےئونسارےافر آپلیکایتر
رکے۔امحدےتہکںیہہکریماامگؿےہاثتبےنویںایبؿایکہک۔اتہکہیفصتنب ُخنیاؾمیلسےکرھگںیمدعترکےل۔
رافی  :دمحمنبالخدابیلہ،زہبنبادس،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
یفصاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1224

راوی  :زاؤز بٌ٣ ٩اذً ،بساٟوارث ،یٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اب٠ً ٩یہً ،بساٌٟزیز ب ٩ػہیب ،حرضت ا٧ص

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی ٍَ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس
َح َّسثَ َ٨ا َزا ُو ُز بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ح و َح َّسثَ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ

اٟش ِي ُي َی ٌِىٔي ب ٔ َد ِیب َ َر َٓ َحا َئ ز ٔ ِح َی ٍُ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ًِ ٔلىٔي َجارٔ َی ٍّ َّٔ ٩ِ ٣
ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ػ َض ِیبٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َُ ٢جَّ ٍَ ٔ٤
اٟش ِي ٔي
َٗا َ ٢اذِ َص ِب َٓد ُِذ َجارٔیَ ٍّ َٓأ َ َخ َذ َػ ٔٔ َّی ٍَ ب ٔ َِ ٨ت حٌُ َ ٕ ٓي َٓ َحا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا ٔ َ ٧ي َّي اہللٔ أَ ًِ َل ِی َت
َ َٗا َ ٢ا ِز ًُو ُظ ب ٔ َضا َٓ َ٤َّ ٠ا َ٧وَ َز إَِٔ ٟی َضا
رقیِوَ ٍَ َوا٨َّ ٟـٔير ٔث ُ ََّّ ٥ات َٔ َ٘ا َ٣ا َت ِؼُ ُ٠ح إ ٔ ََّل ََ ٟ
ز ٔ ِح َی ٍَ َٗا ََ ٢ی ٌِ ُ٘ ُ
وب َػ ٔٔ َّی ٍَ ب ٔ َِ ٨ت ُحٌ َ ٕ ٓي َسی َِّس َة ُ َ

أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٟ ٢طُ ُخ ِذ َجارٔ َی ٍّ َّٔ ٩ِ ٣
اٟش ِي ٔي َُي ِ َرصَا َوإ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًِ َت َ٘ َضا َو َتزَ َّو َج َضا

داؤد نب اعمذ ،دبعاولارث ،وقعیب نب اربامیہ ،انب ہیلع ،دبعازعلسی نب بیہص ،رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک ربیخ ںیم بس
دیقیعمجےیکےئگوتدہیحیبلکآےئافروبےلایروسؽاہلل!ےھجماؿدیقویںںیمےساکیابدنیرمتمحرفامدےئجی۔آپےنرفامایاج
افر اکی ابدنی ےل ےل سپ اس ےن ہیفص تنب ُخنی وک ےل ایل وت اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر وبال ای
روسؽاہلل!آپےنینبرقک ہ افرینبریضنےکوہیدویںیک رسدارہیفصتنب ُخنیوکدہیحےکوحاہلرکدایاحالہکن فہ آپےکوسا یسک

افرےکےیلانمبسںیہنےہ۔آپےنرفامای دہیحوکہیفصتیمسالبؤ۔بجفہدفونںآےئوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
ہیفصوکداھکیافردہیحےساہکاسےکالعفہدیقویںںیمےسوتوکیئافرابدنیےلےل۔رھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿ
وکآزادرکےکاؿےساکنحرکایل۔
رافی  :داؤدنباعمذ،دبعاولارث،وقعیبنباربامیہ،انبہیلع،دبعازعلسینببیہص،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
یفصاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1225

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ٥رقہ حرضت یزیس بً ٩بساہلل

ض ب ٔ َیسٔظ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُ َّرقةُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َیز ٔ َ
یس بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا بٔا ِٔ٤ٟزِبَ ٔس َٓ َحا َئ َر ُج ْ ١أَ ِط ٌَ ُث اَّ ٟزأ ِ ٔ
َ ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِ ٟباز ٔ َیٍٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َج ِ٨َ ٠ِ ُٗ ١ا َ٧او ٔ ِ٨َ ٟا َص ٔذظ ٔ ا ِِ ٔ ٟ٘ل ٌَ ٍَ اْلِ َز ٔ َیَّ ٥أًٟي ِٔی َی ٔس َک َٓ َ٨ا َو َ٨َ ٟا َصا
ٗ ٔ ِل ٌَ ٍُ أَز ٔ ٕی ٥أَ ِح ََ ٤ز َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َٛأََ َّ ٧
ََقأَِ٧ا َصا َّٓٔذَا ٓ َٔیضا َٔ ٣ُ ٩ِ ٣ح َّٕ ٤س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ إلٔ َی بَىٔي ُزصَي ِر ٔبِ ٔ ٩أ ُ َٗ ِی ٕع إٔ ٥ِ َُّٜ٧إ ٔ َِ ٪طض ٔ ِستُ ِ ٥أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّل اہللُ َوأَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َر ُسو ُ٢
ََٓ
و٪
اہللٔ َوأَ َٗ ِ٤ت ُِ ٥اٟؼَّ ََل َة َوآ َت ِیت ُِ ٥اٟزَّکَا َة َوأَ َّزیِت ُِ ٥ا ِٟد َُُ ٤ص ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٥ٔ ٨َ ِِ ٤َ ٟو َس ِض َ ٥أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اٟؼَّ ف ٔ َّی أَْمُتْن آ َٔ ُ٨٣
اب َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
بٔأ َ َ٣ا ٔ ٪اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا ََ َٛ ٩ِ ٣ت َب َ ٟ
ََ َص َذا ا ِل َٔ ٜت َ

ملسم نب اربامیہرقہ رضحت سیدی نب دبعاہلل ےس رفاتیےہہک مہرمدب ںیم ےھت(رمدب اکیاقمؾ اک انؾ ےہ) اےنت ںیم اکی صخش
آایسجےکابؽرھکبےوہےئےھتافراسےکاہھتںیمرسخرگنےکڑمچےاکاکیڑکٹااھت۔مہےناہکاشدیوتلگنجاکرےنہفاال
ےہ۔اسےناہکاہں۔مہےناہکریتےاہھتںیموجہیڑمچےاکڑکٹاےہ۔فہںیمہددیےفہاسےنںیمہدےدای۔مہےناسںیم
وجاھکل اھتفہزپاھ۔اسںیمہیاھکلاھت۔اہللےکروسؽدمحمیکرطػےسینبزریہنباشیقےکےیل۔کشیبارگمتاسابتیکوگایہدف
ہک اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن افر دمحم اہلل ےک روسؽ ںیہ افر امنزاقمئ رکف زوکة ادا رکف افر تمینغ ےک امؽ ںیم ےس اپوچناں ہصح ادا
رکفافرروس ؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکہصحادارکفافریفصادارکفوتمتوکاامؿوہیگاہللافرروسؽیکاامؿ۔مہےنوپاھچریتے
ےیلہیرحتریسکےنیھکلاسےناہک۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن۔
رافی  :ملسمنباربامیہرقہرضحتسیدینبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دمہنیےسوہیدویںےکارخاجاکببس
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
دمہنیےسوہیدویںےکارخاجاکببس

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1226

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌي بٓ ٩ارض ،ح ٥ٜب٧ ٩آٍ ،طٌیب ،زہزیً ،بساٟزح ٩٤بً ٩بساہلل بٌٛ ٩ب ب٣ ٩ا ،َٟحرضت ٌٛب
ب٣ ٩اَٟ

ض أَ َّ ٪ا َِ ٟح َ ٥َ ٜبِ ََ٧ ٩آ ٍٕٔ َح َّسثَ ُض َِٗ ٥ا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یَ ِحٌَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
ا ٪أَ َح َس َّ
َش ٔ
ٖ َی ِض ُحو أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی
اٟث ََلثَ ٍٔ َّأ ٟذ َ
ٔیب ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥وک َ َ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ َوک َ َ
ی ٩ت َ
اُ ٌِ َٛ ٪ب بِ ُ ٩اْلِ َ ِ َ

ُ َّ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ویُ َ ِّ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن َٗس َٔ ٦ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٍَ ٨وأَصَِ ُ٠ضا أَ ِخ ََل ْن ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٥
رقیِ ٕع َوک َ َ
َح ُق ًََِ ٠یطٔ َ ٔٛار ُ َ
و ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِػ َحابَطُ َٓأ َ ََ ٣ز اہللُ ًَزَّ
وَ ٪وا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
اَ ٪وا َِ ٟی ُضوزُ َوکَاُ ٧وا یُ ِؤذُ َ
و ٪اْلِ َ ِوثَ َ
وَ ٪ی ٌِبُ ُس َ
ْش َُ ٛ
ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠

اب ِٔ َٗ ٩ِ ٣بِ ٥ِ ُٜٔ٠اْل َی ٍَ َٓ َ٤َّ ٠ا أَبَی َُ ٌِ ٛب بِ ُ٩
َو َج ََّ٧ ١ب ٔ َّی ُط بٔاٟؼَّ بِر ٔ َوا ٌَِِٔ ٟو ٔ َٓٔٔیض ٔ ِ ٥أَِ٧زَ َ ٢اہللُ َو ََ ٟت ِش ََّ ٩ِ ٣ٔ َّ٩ٌُ ٤أ ٟذ َ
ی ٩أُوتُوا ا ِل َٔ ٜت َ
َش ٔ
ٖ أَ ِ ٪یَ ِ٨ز ٔ ََ ًَ ِ ٩أَذَی أ ٨َّ ٟي ِّي َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س ٌِ َس بِ ٌََ ٣ُ ٩اذ ٕأَ ِ ٪یَ ِب ٌَ َث َرص ِّلا
اْلِ َ ِ َ
وَ َِ َٓ ٪س ِوا ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ
َُک ٗٔؼَّ ٍَ َٗ ِتٔ٠طٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َتُ٠و ُظ َٓزَ ًَ ِت ا َِ ٟی ُضوزُ َوا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ْش َُ ٛ
َی ِ٘ ُتُ٠وُ َ ٧ط ٓ ََب ٌَ َث َُ ٣ح ََّ ٤س بِ َِ ٣َ ٩شَ ٍَ ٤ََ ٠وذ َ َ
اَ ٪ی ُ٘و َُ ٢و َز ًَاص ُِ ٥أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا ُ ٔ
ُک َُ ٟض ِ ٥أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠أ ٟذی ک َ َ
َط ََ ٚػاحٔب ُ َ٨ا َٓ ُ٘تٔ َََ ٓ ١ذ َ َ
و ٪إلٔ َی َ٣ا ٓ ٔیطٔ ََٓ َٜت َب أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِی َُ ٨ط َوبَ ِی َُ ٨ض َِ ٥وبَي ِ َن
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی أَ َِ ٪یِٜت َُب بَ ِی َ٨طُ َ ٔ ٛتابّا یَ َِ ٨ت ُض َ
ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن ًَا ََّ ٍّ ٣ػ ٔحی َٔ ٍّ

دمحمنبییحینبافرس،مکحنبانعف،بیعش،زرہی،دبعارلنمحنبدبعاہللنببعکنبامکل،رضحتبعکنبامکلےسرفاتیےہ
ہک فہ اؿ نیت ااخشص ںیم ےس اکی ںیہ نج اک انگہ (زغفہ وبتک) ںیماعمػ وہا اھت۔ افر بعک نب ارشػ اکی وہیدی اھت وج (اےنپ
ااعشرںیم)روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکذمتمایکرکاتاھتافرافکررقشیوکآپےکالحػڑھباکاتاھت۔بجروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس (رجہت رک ےک) دمہنی رشتفی الےئ وت اہیں فلتخم ذمابہ ےک ولگ ےھت نج ںیم املسمؿ یھب ےھت۔ تب
رپتس رشمنیک یھب افر وہیدی یھب وج (اےنپ ااعشر افر الکؾ ےک ذرہعی) یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ ےک ااحصب وک اذیاء

اچنہپےتےھتاسرپاہللاعت یلےناےنپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکربصافردرسگراکمکحرفامایایسومہعقرپہیآتیانزؽوہیئسجاک
رتہمجہیےہمتاؿولوگںےسوجرشمکںیہتہبیسفیلکتدہابںیتونسےگاسومہعقرپارگمتربصرکفافروقتیاایتخروتکشیب ہی
ڑبی تمہ اک اکؾ ےہ۔سپ بج بعک نب ارشػ یبن یلص اہللہیلعفآہل فملس وکفیلکت اچنہپےن ےس ابز ہن آای وت روسؽ اہلل یلص اہللہیلع
فآہلفملس ےنرضحتدعس نباعمذوکمکحرفامایہکفہاس وکلتقرکےنےکےیلھچکولوگںوکںیجیھبسپاوھنں ےندمحمنبہملسم وک
اجیھب۔افررافیےناسےکلتقاکہصقذرک رکےتوہےئاہکہکبجاوھنںےنبعکنبارشػوکلتقرکڈاالوتوہیدیافررشمنیک
بساخفئوہےئگافرہیبسولگحبصوکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساحرضوہےئافروبےلدنچولوگںےنامہرےرسداروک
لتقرکدایوتینبیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسیکفہابںیتاؿ ےکاسےنملقنںیکوجفہوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسیکذمتمںیم
اہک رکات اھت اس ےک دعب آپ ےن اؿ ےس رفامای اب امہرے افر اہمترے درایمؿ اکی رقارداد یھکل اجین اچ ہتیے سج رپ دفونں رفقی
رکاجںیئ(افراسےساجتفزہنرکںی)سپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپاؿےکافرامتؾاملسمونںےکدرایمؿاکی
رقاردادیھکل۔
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،مکحنبانعف،بیعش،زرہی،دبعارلنمحنبدبعاہللنببعکنبامکل،رضحتبعکنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
دمہنیےسوہیدویںےکارخاجاکببس

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1227

راوی ْ٣ :صٖ ب٤ً ٩زو ،یو٧ص یٌىي اب ٩بٜير٣ ،ح٤س ب ٩اسحا٣ ،ٚح٤س ب ٩ابی ٣ح٤س ،زیس ب ٩ثابت ،حرضت ابً ٩باض

َح َّسثَ َ٨ا ُِّ َ ٣
ْص ُٖ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اْلِ َ َیام ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص َی ٌِىٔي ابِ َ ٩ب ُ َٜيِر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی
اب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
َُ ٣ح َّٕ ٤س َِ ٣ول َی َزیِسٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ َوً ِ ٔ
ض َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا أَ َػ َ

َّ
یب٥ِ ُٜ
ْش یَ ُضو َز أَ ِس٤ُ ٔ ٠وا َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ی ُٔؼ َ
رقی ِّظا یَ ِو َ ٦بَ ِسرٕ َو َٗس َٔ ٦ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٍَ ٨ج َ ٍَ ٤ا َِ ٟی ُضو َز ِٔی ُسو ٔ ٚبَىٔي َٗ ِیَ٘ ُ٨ا ََ َٓ َ٘ا َ ٢یَا ََ َ ٌِ ٣
َو َسَ ُ ٥َ ٠
و٪
َ أََ َّ ٧
َ َٔ ٩ِ ٣ن ِٔ ٔش َ
رق ِی ّظا َٗا ُٟوا َیا َُ ٣ح َُّ ٤س َلَ َی ُِزََّ َّ ٧
ِٔ ٣ث ُ
رقیِ ٕع کَاُ ٧وا أَُ َِّ ٤ارا ََل َی ٌِز ٔ ُٓ َ
٣َ ١ا أَ َػ َ
َ َٗ َتَِ ٠ت َن َ ّْفا َٔ ُ ٩ِ ٣
اب ُ َ
ْفوا
َ ُٗ ِٔ ٠َّ ٔ ٟ ١ذ َ
َ َ ٥َِ ٟتِ ٣ٔ َِٙ ٠ث َ٨َ ٠ا َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َِّٔ ١ی ذََ ٔ ٟ
اض َوأََ َّ ٧
ا َِ ٔ ٟ٘تا َ ٢إَٔ َّ ٧
َ َِ ٟو َٗا َت ِ٠ت َ َ٨ا َ ٌََ ٟزٓ َِت أََّ٧ا ِ َ ٧ح ُ ٩اُ ٨َّ ٟ
یُ َ َٛ ٩
رقأَ ُِّ َ ٣
اَف ْة
ْص ْٖ إلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ ٓ ٔ َئ ٍْ ُت َ٘ات ٔ ُ
َس ُت ِِ َ٠بُ َ
ِٔ ١ی َسبٔی ٔ ١اہللٔ ب ٔ َب ِس ٕر َوأ ُ ِ َ
َخی ک َ ٔ َ
وَ َ ٪
رصمػنبرمعف،ویسنینعیانبریکب،دمحمنبااحسؼ،دمحمنبایبدمحم،زدینباثتب،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکبجروسؽ

اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنگنجدبرںیمرقشیرپحتفاحلصرکیلافرآپدمہنیولٹآےئوتآپےنوہیدویںوکینباقنیقعےک
ت
ابزارںیمعمجایکافررفامایاےوہیدوی!االسؾوبقؽرکوللبقاسےئلہک مھاارایھبفیہرشحوہوجرقشیاکوہاکچےہ۔اوھنںےنوجاب
ت
دای۔اے دمحم! متاسابت رپ ہنا ڑف ہکمت ےن دنچانرجتہباکرافراوصؽگنج ےسانفافق رقشی وکلتق رکڈاال۔ارگ مھاارااقمہلب مہ
ےسوہاتوتںیھمتہتپاتلچہکمہےنتکاہبدرافررتتیبامہتفولگںیہافرمتمہاسیجاہیدرافرگنجابزیسکوکہندےتھکی۔بتاہللاعتیلےن
َ
ہیآتیانزؽرفامیئ ُ ْ َ
خی
َسا ِ
ات ِف َ ِ ِ
ِي َکف َ ُرفا َستُعْل ُیو َؿاسدحثیےکاکیرافیرصمػےناسآتیوکف ِ َب ٌة ُ َب ِ ُ
ّللَّ ِ َ ْ
ب ٍر َف ُأ ْ َ
قل ّلِد َ
َکاَرِفةٌ۔کتزپاھ۔
رافی  :رصمػنبرمعف،ویسنینعیانبریکب،دمحمنبااحسؼ،دمحمنبایبدمحم،زدینباثتب،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
دمہنیےسوہیدویںےکارخاجاکببس

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1228

راوی ْ٣ :صٖ ب٤ً ٩زو ،یو٧ص اب ٩اسح ،ٙزیس ب ٩ثابت ،حرضت ٣حیؼہ

َح َّسثَ َ٨ا ُِّ َ ٣
یضا
ْص ُٖ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص َٗا َ ٢ابِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔي َِ ٣ولّی ٟٔزَیِ ٔس بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َح َّسثَ ِتىٔي ابِ ََ ٣ُ ٍُ ٨ح ِی َؼ ٍَ ًَ ِ ٩أَب ٔ َ

یب ٍَ
ْفتُ ِ ٥بٔطٔ ٔ ٩ِ ٣رٔ َجا ٔ ٢یَ ُضو َز َٓا ِٗ ُتُ٠و ُظ ٓ ََوثَ َب َُ ٣ح ِی َؼ ٍُ ًَل َی َطب ٔ َ
َُ ٣ح ِی َؼ ٍَ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢هَ ٔ ِ
ا ٪أَ َسَ ٣ُ ٩ِ ٣ٔ َّ٩ح ِی َؼ ٍَ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َت َُ ٠ط َج ٌَ َ١
ا ٪حُ َوی َِؼ ٍُ إٔذِ ذَا َک  ٥َِ ٟی ُِشَ ٥ِ ٔ ٠وک َ َ
ا ٪یُ ََلبٔ ُش ُض َِ َ٘ َٓ ٥ت َ٠طُ َوک َ َ
َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١تُحَّارٔ یَ ُضو َز ک َ َ
َ ٔ٣َ ٩ِ ٣أٟطٔ
حُ َوی َِؼ ٍُ َی ِ ٔ
رضبُطُ َو َی ُ٘و ُ ٢یَا ًَ ُس َّو اہللٔ أَ َ٣ا َواہللٔ َٟزُبَّ َط ِح ِٕٔ ٥ی بَ ِلَ ٔ ٨
رصمػ نب رمعف ،ویسن انب ااحسؼ  ،زدی نب اثتب ،رضحت ہصیحم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
وہیدویںںیمےسسجرمدوکمتاپؤاوکسلتقرکڈاولوتہصیحمےناکیوہیدیاترجرپہلمحرکدایسجاکانؾہبیبشاھتافراسوکلتقرکڈاال
اسفتقکت ہصیحموہیدویں ںیمےلمےلجرےتہےھت افر اؿےکڑبےاھبیئوحہصیبتکتاملسمؿ ہنوہےئ ےھتوت بجہصیحم ےن
اسوہیدیوکلتقایکوتوحہصی اےنپاھبیئہصیحموکامرےتاجےتےھتافرےتہکاجےتےھتہک اےدنمشدخا!دخباریتے ٹیپںیماس
ےکامؽیکتہبارچیبےہ۔
رافی  :رصمػنبرمعف،ویسنانباقحس،زدینباثتب،رضحتہصیحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
دمہنیےسوہیدویںےکارخاجاکببس

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1229

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،سٌیس ب ٩ابوسٌیس ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢بَ ِی َ٨ا ِ َ ٧ح ُِٔ ٩ی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس إٔذِ
َُخ ِج َ٨ا َُ ٌَ ٣ط َحًَّي ٔجئِ َ٨اص َُِ َ٘ َٓ ٥اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َخ َد إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢اَ ِ ٧لُ٘ ٔ ٠وا إلٔ َی یَ ُضو َز ٓ َ َ
ََ
ْش یَ ُضو َز أَ ِس٤ُ ٔ ٠وا َت ِش٤َُ ٠وا َٓ َ٘اُٟوا َٗ ِس بَ ََّ ِِ ٠ت یَا أَبَا ا َِ٘ ٟاس َٔٔ٘ َٓ ٥ا َُ َٟ ٢ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨َ َٓ ٥َ ٠ا َزاص َُِ٘ َٓ ٥ا َ ٢یَا ََ َ ٌِ ٣

َ أُرٔی ُس
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِس٤ُ ٔ ٠وا َت ِش٤َُ ٠وا َٓ َ٘اُٟوا َٗ ِس بَ ََّ ِِ ٠ت َیا أَبَا ا َِ٘ ٟاس َٔٔ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
ث ُ ََّٗ ٥اََ ٟضا َّ
ق ٓ َََ ٩ِ ٤و َج َس ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ب ٔ َ٤أٟطٔ َط ِیئّا
اٟثاَ ٔ ٟث ٍَ ا ًِ٤َُ ٠وا أَ٤َ َّ ٧ا اْلِ َ ِر ُق ِهَّلِل َو َر ُسؤٟطٔ َوإنٔيی أُرٔی ُس أَ ِ ٪أ ُ ِجَ ٔ ٠یَ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜص ٔذظ ٔاْلِ َ ِر ٔ
َٓ َِ ٠یب ٔ ٌِ ُط َوإ ٔ ََّل َٓا ًِ٤َُ ٠وا أَ٤َ َّ ٧ا اْلِ َ ِر ُق ِهَّلِل َو َر ُسؤٟطٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،دیعس نب اوبدیعس ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک مہ دجسم ںیم ےھت ااچکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسامہریرطػرشتفیالےئ افررفامایوہیدویںیک رطػ)ولسپمہرضحتےک اسھتےلچاہیںکتہک مہوہیدویںےکاقمؾ
کت چنہپ ےئگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر اؿ وک اکپرا بج فہ آ ےئگ وت رفامای اے رگفہ وہید! االسؾ ےل آؤ
الستمروہےگ۔اوھنںےناہکاےاوبااقلمسمتےنسباانپاغیپؾاچنہپدای۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےسدفابرہیہی
رفامای ہک االسؾ ےل آؤ الستم روہ ےگ۔ اوھنں ےن رھپ یہی وجاب دای ہک اے اوبااقلمس مت ےن سب اانپاغیپؾ اچنہپ دای۔ وت روسؽ اہلل
ت
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سب ںیم یھب یہی اچاتہ اھت (ینعی مھااراہی ارقار ہک ںیم ےن اانپ اغیپؾ مت کت اچنہپ دای ےہ) رھپ آپ ےن
رسیتیرمہبتاامتؾتجحیکاخرطاینپابتدرہایئافررفامایاجؿولزنیموتاہللافراےکسروسؽےکےیل ےہافرںیممتوکاسرسزنیم
ےسےبدلخرکےناکارادہراتھکوہںذہلامتںیمےسوجصخشاےنپاوماؽےستبحمراتھکوہاسوکاچ ہتیےہکفہاسوکچیبڈاےلفرہن
اجؿولہکزنیموتاہللافراسےکروسؽےکےیلیہےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دیعسنباوبدیعس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونبریضنےکوہیدویںےکاوحاؽ

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
ونبریضنےکوہیدویںےکاوحاؽ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1230

راوی ٣ :ح٤س ب ٩زاؤز ب ٩سٔیاً ،٪بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،حرضت ًبساٟزح ٩٤بٌٛ ٩ب ب٣ ٩اَٟ

اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إَ ٔ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩زا ُو َز بِ ُٔ ٩سٔ َِی َ

َّ
َّ َ ُ َّ
ا٩ِ ٣ٔ ٪
ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َح ٔ
اَ ٪ی ٌِبُ ُس َُ ٌَ ٣ط اْلِ َ ِوثَ َ
رقیِ ٕع َٛتَبُوا إلٔ َی ابِ ٔ ٩أُب َ ٕٓی َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أ ََّ ٔٛ ٪ار ُ َ
ض َوا َِ ٟدز ِ َر ٔد َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ بٔا ِ٤َ ٟسٔی َِ َٗ ٍٔ٨ب ََ ١وٗ ٌَِ ٍٔ بَ ِس ٕر إٔ ٥ِ َُّٜ٧آ َویِت َُِ ٥ػاحٔب َ َ٨ا َوإَّٔ٧ا نُ ِ٘ ٔش ُ٥
اْلِ َ ِو ٔ

َ ًَ ِب َس
بٔاہللٔ َُ ٟت َ٘اتُٔ ٨َّ ُ٠ط أَ ِو َٟت ِ ٔ
ُُخ ُج َُّ ٨ط أَ ِو َٔ ٨َ ٟشي َر َّ ٪إَِٔ ٟی ٥ِ ُٜبٔأ َ ِج َ٨َ ٌٔ ٤ا َحًَّي َن ِ٘ ُت ََ٘ ٣ُ ١ات ٔ ََ ٠تَ ٥ِ ُٜو َن ِشتَبٔیحَ ن َٔشائَ٤َّ ٠َ َٓ ٥ِ ُٜا بَ َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
َ أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی
اُ ٌَ ٣َ ٪ط َٔ ًَ ٩ِ ٣ب َسة ٔ اْلِ َ ِوثَا ٔ ٪ا ِج َت ٌَُ ٤وا َ ٔ ٟ٘ٔتا ٔ ٢أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا بَ َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
اہللٔ بِ َ ٩أُب َ ٕٓی َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
َّ
و ٪أَ َِ ٪تٜٔی ُسوا بٔطٔ
رقیِ ٕع ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ا َِ ٤َ ٟبا٣َ َّ ٔ ٟا کَاِ َ ٧ت َتٜٔی ُس ُ ٥ِ ٛبٔأ َ ِٛث َ َر ٔ٤َّ ٣ا تُزٔی ُس َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٔ َٟ٘ ٥َ ٠ی ُض َِ٘ َٓ ٥ا َِ َ٘ َٟ ٢س بَ ََ َّ ٠وً ٔی ُس ُ َ
َ
َ ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َ َّ
ْفُٗوا ٓ ََب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
و ٪أَ ُِ ٪ت َ٘اتُٔ٠وا أَبِ َ٨ائََ ٥ِ ُٜوإ ٔ ِخ َوا٤َّ ٠َ َٓ ٥ِ َُٜ٧ا َسٌُ ٔ٤وا ذََ ٔ ٟ
أَ ِن ُٔ َش ٥ِ ُٜتُزٔی ُس َ
ُ َّ
ُ َّ
 ١ا َِ ٟح َِ ٍٔ َ٘ ٠وا ُِ ٟح ُؼو َٔ ٪وإُٔ َٟ ٥ِ َُّٜ٧ت َ٘اتَٔ َّ٩ُ٠ػاحٔب َ َ٨ا أَ ِو
رقیِ ٕع بَ ٌِ َس َوٗ ٌَِ ٍٔ بَ ِس ٕر إلٔ َی ا َِ ٟی ُضوز ٔ إٔ ٥ِ َُّٜ٧أَصِ ُ
رقیِ ٕع َٓ َٜت ََب ِت ٔٛا ُر ُ َ
َ ٔٛار ُ َ
٤َّ ٠َ َٓ ١ا بَ ََ ٔ ٛ َّ ٠تاب ُ ُض ِ ٥أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ََ َٛ َّ٩َ٠ٌَِ ٔ٨َ ٟذا َو ََ ٛذا َو ََل یَ ُحو ُ ٢بَ ِی َ٨َ ٨ا َوبَي ِ َن َخ َس ٔ ٦ن َٔشائَٔ ٥ِ ُٜط ِی ْئ َوه ٔ َی ا َِ ٟد ََلخٔی ُ
َ
اَخ ِد إ ٔ َِ ٟی َ٨ا ِٔی ثَ ََلث ٔي َن َر ُج َّل ٔ٩ِ ٣
َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِج َِ ٌَ ٤ت بَُ٨و ا٨َّ ٟـٔير ٔ بٔا ِِ َِ ٟسرٔ َٓأ ِر َسُ٠وا إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ِ ٥َ ٠
َ
َ آ َ٨َّ ٣ا ب ٔ َ
َ َّٓ ٔ َِ ٪ػ َّس ُٗو َک َوآ َُ٨٣وا ب ٔ َ
وَ ٪حب ِ ّرا َحًَّي َ ٠ِ َ ٧تِ ٔ َی ب ٔ َََ٤ا ٔ ٪ا َِ ٨ِ ٤َ ٟؼ ٕٔ ٓ ََی ِش ٌَُ ٤وا َٔ ٨ِ ٣
أَ ِػ َحاب ٔ َ
ُخ ِد ٔ٨َّ ٣ا ثَ ََلث ُ َ
َ َو َِ ٟی ِ ُ

َّ
َّ
ْصص َُِ٘ َٓ ٥ا َُ َٟ ٢ض ِ ٥إَٔ ٥ِ َُّٜ٧واہللٔ ََل
َٓ َ٘ َّؽ َخب َ َرص ُِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا ک َ َ
ا ٪ا ُِ َِ ٟس ُ ََسا ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠بٔا ِلَ َٜتائ ٔٔب َٓ َح َ َ
و٨ِ ٔ ً ٪سٔی إ ٔ ََّل بٔ ٌَ ِض ٕس ُت ٌَاصٔ ُسونٔی ًََِ ٠یطٔ َٓأَبَ ِوا أَ ِ ٪ی ٌُِ ُلو ُظ ًَ ِض ّسا َٓ َ٘ا َت َُ ٠ض َِ ٥ی ِو َُ ٣ض ِ ٥ذَُ َ ٔ ٟ
رقیِوَ ٍَ
َتأ ِ ََ ُ٨٣
َ ث َََّ ُ ٥سا ا ُِ َِ ٟس ًَل َی بَىٔي ُ َ
ْص َٖ ًَ ُِ ٨ض َِ ٥وُ ََسا ًَل َی بَىٔي ا٨َّ ٟـٔير ٔبٔا ِل ََ ٜتائ ٔٔب
بٔا ِلَ َٜتائ ٔٔب َو َت َز َک بَىٔي ا٨َّ ٟـٔير ٔ َو َز ًَاص ُِ ٥إلٔ َی أَ ِ ٪ی ٌَُاصٔ ُسو ُظ ٓ ٌََا َص ُسو ُظ َٓا ِن َ َ
اب ب ُ ُیوت ٔض ٔ َِ ٥و َخظَ ب ٔ َضا
َٓ َ٘ا َت َُ ٠ض َِ ٥حًَّي َ٧زَُٟوا ًَل َی ا َِ ٟح ََل ٔ
 ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِ٣ت ٌَٔتٔض ٔ َِ ٥وأَبِ َو ٔ
ئ َٓ َحَِ ٠ت بَُ٨و ا٨َّ ٟـٔير ٔ َوا ِح َت َُ٠٤وا َ٣ا أَ َٗ َِّ ٠ت ِاْلٔب ٔ ُ
 ١بَىٔي ا٨َّ ٟـٔير َٔ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ َّ
اػ ٍّ أَ ًِ َلا ُظ اہللُ إٔیَّاصَا َو َخؼَّ ُط ب ٔ َضا َٓ َ٘ا ََ ٢و َ٣ا أََٓا َئ اہللُ ًَل َی
اِ َ ٧ ٪د ُ
ََٓ َ َ
اب َی ُ٘و ُ ٢بٔ َِي ِر ٔ ٗ ٔ َتا َٕٓ ٢أ َ ًِ َلي أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِٛث َ َر َصا
َر ُسؤٟطٔ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٤ََ ٓ ٥ا أَ ِو َج ِٔت َُِِ ٠ًَ ٥یطٔ َٔ ٩ِ ٣خ ِی َٕ ١و ََل رٔک َ ٕ

یَ ٩و َٗ َش ََ ٤ضا بَ ِی َُ ٨ض َِ ٥و َٗ َش ََ ٨ِ ٣ٔ ٥ضا َ ٔ ٟز ُج َ٠ي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ َوکَاَ٧ا َذؤی َحا َج ٍٕ َ ٥َِ ٟی ِ٘ ٔش ِْٔ ٥لَ َح ٕس ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ َُي ِرٔص َٔ٤ا
َ ٤ُِ ٠ٟٔضا ٔجز ٔ َ
َوبَِ ٔ َی َٔ ٨ِ ٣ضا َػ َس َٗ ٍُ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠أًٟي ِٔی أَیِسٔی بَىٔي َٓاك ََٔ ٍَ ٤رض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا
دمحم نب داؤد نب ایفسؿ ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رضحت دبعارلنمح نب بعک نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن اکی صخش
ےس انس وج ااحصب روسؽ انیم ےس ےھت ہک رقشی ےک اکرففں ےن دبعاہلل نب ایب افر اس ےک اؿ اسویھتں وک وج تب رپیتس ںیم اس
ےک رشکی ےھت۔ افر افس فزخرج ےس قلعت رےتھک ےھت اھکل افر اس زامہن ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی ںیم ایقؾ رفام
ےھتہکگنجدبرےسےلہپہکمتےنامہرےاسیھت(دمحمیلصاہللہیلعفآہلفملس)وکہگجدی۔مہمسقاھکرکےتہکںیہہکمتاؿےسڑلف
ایاینپرسزنیمےساکنؽدففرہنمہبسلمرکمترپہلمحرکںیےگافرمتںیمےسوجولگڑلےنکس فاےلوہںےگاؿبسوکلتقرک
ت
ڈاںیلےگافر مھااریوعروتںوکاےنپرصتػںیمےلآںیئےگ۔بجہیطخدبعاہللنبایبوکاچنہپافراسےکاؿاسویھتںوکوجتب
رپیتس رکےت ےھت وت فہ بس روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس ڑلےن ےک ےیل عمج وہ ےئگ۔ بج وضحر یلص اہلل ہیلع فآہلفملس وک
ت
اس یکاالطعوہیئ وت آپےن اؿ ےس اج رکالماقت یک افر اؿوک اھجمسای ہک رقشی ےن وج متوکداکمھایےہ فہ مھاارےزندکی ااہتن یک
دیکمھےہاحالہکنرقشیمتوکاانتاصقنؿںیہناچنہپےتکسانتجمتوخداےنپآپوکاصقنؿاچنہپؤےگویکہکناسوصرتںیمںیھمتاےنپ
ںوٹیں افر اھب ںوں ےس ڑلان زپے اگ۔ بج اؿ ولوگں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس یک ہی ابت ینس وت فہ رفتمؼ وہ ےئگ (ینعی
گنج اک ارادہ متخ رک دای) رھپ ہی ربخ رقشی ےک اکرففں وک یچنہپ وت اوھنں گنج دبر ےک دعب وہیدویں وک اھکل ہک مت اہحلس افر اسزفاسامؿ
فاےل افر  ہعل فاےل وہ ذہلا مت امہرے اسیھت (دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس) ےس ڑلف فرہن مہ ااسی افر ااسی رکںی ےگ (ینعی مت وک لتق
ت
رکںی ےگ) افر امہرے افر اہمتری وعروتں یک اپزوبیں ےک درایمؿ وکیئ زیچاحلئ ہن وہیگ (ینعی مہ مھااری وعروتں وک اےنپ رصتػ
ںیمےلرکاؿےساجم تعمرکںیےگ)رھپبجاسطخیکربخروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکیچنہپوتینبریضنےکوہیدویںےن
دہعینکش افردوھہک دیہ رپ اافتؼ رکایل افر وضحر یلص اہللہیلعفآہلفملس ےک اپسالہک اجیھب ہکآپ اےنپ ااحصب ںیم ےس سیتآدیم
ےلرکےیلکنافرمہںیمےسسیتاع مللکنرکآپےسیسکدرایمیناقمؾرپالماقترکںیےگ۔امہرےفہاعملآپیکوگتفگ ںینےگ
ارگ فہ آپ یک یدصقی رک دںی ےگ افر اامیؿ ےل آںیئ ےگ وت مہ بس یھب آپ رپ اامیؿ ےل آںیئ ےگ۔ آپ ےن ہی وجتسی اےنپ
ااحصبےکاسےنمیھبریھکبجدفرسادؿوہاوتآپاےنپاسھترکشلےل رکاؿےکاپسےچنہپافراؿےسرفامایدخباےھجممترپاس
فتقکتاانیمطؿہنوہاگبجکتمت ھجےسدہعفرقارہنرکولنکیلاوھنںےندہعفامیپؿےسااکنررکدایسپآپےناؿےسدؿ
رھبگنجیک۔رھپدفرسےدؿینبرقک ہےکوہیدویںرپےئگرکشلےلرکافرینبریضنوکوھچڑدایافراؿےساہکمتدہعرکفسپاوھنں
ےناعمدہہرکایل(گنجہنرکےنرپ)نکیلدعبںیمفہرھپےئگ۔رھپآپیلصاہللہیلعفملساےلگدؿرکشلےلرکینبریضنرپےئگافراؿ
ےسڑلے اہیںکت ہک فہ الجفینط رپ رایض وہ ےئگ۔ رھپ فہ الجفنط وہےئ اس احؽ ںیمہک وج ھچک اؿ ےک افوٹنں ےس امؽفاابسب

اھٹاکسااھٹایلافراؿےکوجھکرفںےکاباغتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکےلمہیاہللاعتیلےنوطبر اخصآپیہوکرمتمح
رفامےئافراراشدوہا!وجھچکانعتیرفامایاہللاعتیلےناےنپروسؽوکاکرففںےکامؽںیمےسنجرپہنمتےنوھگڑےدفڑاےئافرہن
افٹنینعیریغبگنجےکاحلصوہا۔رھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناساکارثکہصحاہمرجنیوکدےدایافراؿںیممیسقت
رفامدایافراںیمسدفرضفرتدنمااصنرویںوکیھبداینکیلاؿدفےکالعفہآپےنیسکااصنریوکاسںیمےسہندایافروجابیقاچبفہ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکدصہقرقاراپایوجرضحتافہمطےکاایتخرںیمراہ۔
رافی  :دمحمنبداؤدنبایفسؿ،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رضحتدبعارلنمحنببعکنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
ونبریضنےکوہیدویںےکاوحاؽ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1231

٣وسي بً٘ ٩بہ٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز
راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌي بٓ ٩ارضً ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخٰ ،

وسي بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب ٍَ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
ض َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ٣ُ ٩
رقیِوَ ٍَ َح َاربُوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِجل َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَىٔي ا٨َّ ٟـٔير ٔ َوأَ َ َّرق
یَ ُضو َز ا٨َّ ٟـٔير ٔ َو ُ َ
َّ
َ َٓ َ٘ َت َ ١رٔ َجا َُ ٟض َِ ٥و َٗ َش َ ٥ن ٔ َشائ َ ُض َِ ٥وأَ ِو ََل َزص َُِ ٥وأَ َِ ٣وا َُ ٟض ِ ٥بَي ِ َن ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن
رقیِوَ ٍُ َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
رقیِوَ ٍَ َو ََِ ٠ًَ َّ٩٣یض ٔ َِ ٥حًي َح َاربَ ِت ُ َ
َُ
إ ٔ ََّل َب ٌِ َـ ُض َِٟ ٥حٔ ُ٘وا ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َُّ ٨َ ٣ض َِ ٥وأَ ِس٤َُ ٠وا َوأَ ِجل َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُضو َز
ا ٪بٔا ِٔ ٤َ ٟسی ٍَٔ٨
ا ِ٤َ ٟسٔی َ ٍٔ ٨ک ُ َُّ ٠ض ِ ٥بَىٔي َٗ ِیَ٘ ُ٨ا ََ َوص ُِِ َٗ ٥و ُِ ًَ ٦بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩س ََلَ ٕ ٦ویَ ُضو َز بَىٔي َحارٔثَ ٍَ َوک ُ َّ ١یَ ُضوز ٔ ٓ ٕ
یک َ َ
دمحم نب ییحی نب افرس ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،ومٰیس نب ہبقع ،انعف ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ینب ریضن افر ینب رقک ہ ےک

وہیدویں ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسگنجیک۔آپےنینبریضنوکاکنؽابرہایکافرینبرقک ہوکرےنہدایآپےناؿرپ
ااسؿایکاہیںکتہکینبرقک ہےن(دبدہعییک)افرگنجیکسپاؿےکرمدلتقےیکےئگافراؿیکوعرںیتاؿےکامؽافراؿ
ےک ےچب املسمونں ںیم میسقت رک دےیئ ےئگ رگم دنچ ولگ لتق ںیہن ےیک ےئگ وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس آ رک لم ےئگ۔
آپےناؿوکاامؿدیافرفہاملسمؿوہےئگافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےندمہنیےکاسرےوہیدویںوکاکنؽابرہایکافر
ینباقنیقعوکیھبوجدبعاہللنبالسؾیکوقؾیھتافرینباحرہثوکیھبافررہاسوہیدیوکوجدمہنیںیمراتہاھت۔
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،دبعارلزاؼ،انبرججی،ومٰیسنبہبقع،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربیخیکزنیماکایبؿافراساکمکح
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
ربیخیکزنیماکایبؿافراساکمکح

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1232

راوی  :ہارو ٪ب ٩زیس ب ٩ابی زرٗاء ،ح٤از ب ٩س٤٠ہً ،بیساہلل ب٤ً ٩ز٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز

ئ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سًُ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢أَ ِح َشبُ ُط ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ
ارو ُ ٪بِ َُ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی اٟزَّ ِر َٗا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
ْصص ََِٔ ٓ ٥ؼا َُ ٟحو ُظ
ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َت َ ١أَصِ ََ ١خ ِیب َ َر َٓ َََِ ٠ب ًَل َی اِ ٨َّ ٟد َٔ ١واْلِ َ ِر ٔ
ق َوأَ َِ ٟحأَص ُِ ٥إلٔ َی َٗ ِ ٔ
َّ
َّ
ْفا َئ َوا ِٟب َ ِی َـا َئ َوا َِ ٟح َِ ٍَ َ٘ ٠و َُ ٟض ِ٣َ ٥ا َح َِ ٠َ ٤ت رٔکَاب ُ ُض ًَِ ٥ل َی أَ َِ ٪لَ یَِٜت ُُ٤وا َوَلَ
ًَل َی أَ ََّ ٔ ٟ ٪ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠اٟؼَّ ِ َ
ا ٪ا ِح َت َُ ٠َ ٤ط
اُٗ ٪تٔ َِ َٗ ١ب ََ ١خ ِیب َ َر ک َ َ
ُی َِ ِّیبُوا َط ِیئّا َّٓ ٔ ُِ٠ٌََ ٓ ٪وا ٓ َََل ذ ٔ َُّ َٟ ٍَ ٣ض َِ ٥و ََل ًَ ِض َس َٓ َِ َّیبُوا َِ ٣شَّا ُ ٔ ٟحٌ َ ِّي بِ ٔ ٩أَ ِخ َل َب َو َٗ ِس ک َ َ

َ حٌُ َ ِّي
َُ ٌَ ٣ط یَ ِو َ ٦بَىٔي ا٨َّ ٟـٔير ٔح ٔي َن أ ُ ِجَ ٔ ٠ی ِت ا٨َّ ٟـٔيرُ ٓ ٔیطٔ حُُّ ٔ ٠ی ُض َِٗ ٥ا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ش ٌِ َی ٍَ أَیِ َِ ٣َ ٩ش ُ
َ َٓ َ٘ َت َ ١ابِ َ ٩أَبٔی ا ُِ ٟح َ٘ ِی َٔ ٙو َس َيي ن َٔشائ َ ُض َِ ٥وذ ََرارٔیَّ ُض َِ ٥وأَ َرا َز
وب َواُ َ٘ َٔ ٨َّ ٟ
ات ٓ ََو َج ُسوا ا ِِ ٤َ ٟش َ
َح ُ
بِ ٔ ٩أَ ِخ َل َب َٗا َ ٢أَذِ َصب َ ِت ُط ا ُِ ُ ٟ

َ َو َلَّ ٥ِ ُٜ
ق َو َ٨َ ٟا َّ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَ ِ ٪یُ ِحَ ٔ ٠ی ُض َِ٘ َٓ ٥اُٟوا یَا َُ ٣ح َُّ ٤س َز ًِ َ٨ا َن ٌِ َِٔ ١ِ ٤ی َص ٔذظ ٔاْلِ َ ِر ٔ
َّط َ٣ا بَ َسا ََ ٟ
َّط َوک َ َ
اٟظ ِ ُ
اٟظ ِ ُ

یَ ٩و ِس ّ٘ا َٔ ٩ِ ٣طٌٔير ٕ
ْٔش َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ی ٌُِ ٔلي ک ُ َّ ١ا َِ ٣زأَة ٕ ٔ ٩ِ ٣ن َٔشائٔطٔ ثَ َ٤أ٧ي َن َو ِس ّ٘ا َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٕ َوً ِ ٔ

اہرفؿنبزدینبایبزراقء،امحدنبہملس،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنربیخفاولںےسگنجیکوتآپاؿیکزنیم افراؿ ےک ابوغںرپاغبلآےئگ افراؿوک اؿےک ہعل ںیم وصحمررکدای رھپاوھنں
ےنآپےساسرشطرپحلصرکیلہکوسانافراچدنیافرامتؾاہحلسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکقحںیہاسےکالعفہسجدقر
اسامؿ فہ اےنپ افوٹنں رپ الد ںیکس ےل اجںیئ رگم اس رشط رپ ہک (وسےن ای اچدنی یک) وکیئ زیچ ہن وداپںیئ ےگ ارگ ااسی رکںی ےگ وت
املسمونںرپوجاؿاکذہمےہ فہ اھٹاجےئاگ۔افروکیئدہع ابیقہنرےہاگ۔سپاوھنں ےن ڑمچےیک اکی  یلیھاغبئ رکدیوج ُخنی
نب ابطخ ےک اپس یھت افر فہ ربیخ ےس ےلہپ لتق وہاکچ اھت افر اس ےن اس  یلیھ وک اس فتق ااھٹ ایل اھت بج ینب ریضن اکنےل اج رےہ
ےھت افر اس ںیم اؿ ےک وسےن اچدنی ےک زویرات ےھت۔ انب رمع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یعس (اکی
وہیدی)ےسدرایتفرفامایییحنبابطخیک یلیھاہکںےہ؟اسےناہکفہوگنجںںیمابتہوہیئگافرد رگرضفرایتںیمرخچوہیئگ۔

اسےکدعباحصہب وکفہ یلیھیلم۔بتآپےنانبایبقیقحوکلتقایکایہنوہیدویںںیمےسافراؿیکوعروتںوکدیقیانبایافراؿیک
افالد وک الغؾ افر اؿ وک الجفنط رکےن اک ارادہ ایک فہ وبےل اے دمحم! مہ وک ںیہی رےنہ دف مہ زنیم ںیم تنحم رکںی ےگ افر وج دیپافار
وہیگ اس ںیم ےس آداھ مت ےل ولےگ افر آداھ مہ ےل ںیل ےگ سب آپ ربیخ یک آدمین ںیم ےس اینپ ازفاج ںیم ےس رہ اکی وک ایس
افقسوجھکرافرسیبافقسوَج(اسؽرھبےکرخچےکوطررپدےتی۔
رافی  :اہرفؿنبزدینبایبزراقء،امحدنبہملس،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
ربیخیکزنیماکایبؿافراساکمکح

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1233

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١یٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اب ٩اسح٧ ،ٙآٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔي َ٧آ ٔ ٍْ َِ ٣ول َی ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ
ُُخ ُج ُض ِ ٥إٔذَا
اًَ ٪ا ََ ١َ ٣ی ُضو َز َخ ِیب َ َر ًَل َی أََّ٧ا ٔ ِ ٧
اض إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز َٗا َ ٢أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
َ
َخ َج ُض ِ٥
اَِ ٠َٓ ٢ی َِ ٠ح ِ ٙبٔطٔ َّٓٔنيی ُٔ ِ ٣
ٔطئِ َ٨ا ٓ ََ ٩ِ ٤ک َ َ
اُ َٟ ٪ط َْ ٣
ُخ ْد یَ ُضو َز َٓأ ِ َ
ادمحنبلبنح،وقعیبنب اربامیہ،انبااحسؼ،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکرضحترمعےنرفامایاےولوگ!روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنربیخےکوہیدویںےساسرشطرپاعمہلمایکاھتہکمہبجاچںیہےگںیھمتاکنؽدںیےگ۔سپسج
یسکاکامؽوہیدویںےکاپسوہفہاؿےسےلےلویکہکنںیموہیدویںوکاکنےنلفاالوہںرھپآپےناسےکدعباؿوکاکنؽدای۔
رافی  :ادمحنبلبنح،وقعیبنباربامیہ،انباقحس،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
ربیخیکزنیماکایبؿافراساکمکح

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1234

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩زاؤز ،اب ٩وہب ،اسا٣ہ ب ٩زیسٟ ،یثي٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی أ ُ َسا َ ٍُ ٣بِ َُ ٩زیِ ٕس َّ
اِ ٠ٟیثٔ ُّي ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا

َخ َد َٔ ٨ِ ٣ضا
ا ِٓتُتٔ َح ِت َخ ِیبَرُ َسأََِ ٟت َی ُضوزُ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪ی ٔ َّ
َُقص ًَُِ ٥ل َی أَ َِ ٪ی ٌِ َُ٠٤وا ًَل َی اِ ٨ِّ ٟؼ ٕٔ ٔ٤َّ ٣ا َ َ

َّ
َّ ُ
ا ٪اَّ ٟت ِ٤زُ یُ ِ٘ َش ًَُ ٥ل َی
َ َ٣ا ٔطئِ َ٨ا َََٓاُ ٧وا ًَل َی ذََ ٔ ٟ
رق َُٔ ٓ ٥ِ ٛیضا ًَل َی ذََ ٔ ٟ
َ َوک َ َ
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أ ٔ ُّ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟش ِض َ٤ا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪ن ِٔؼ ٕٔ َخ ِیبَرَ َویَأ ِ ُخ ُذ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٟد َُُ ٤ص َوک َ َ
ُّ
َخا َد ا َِ ٟی ُضوز ٔأَ ِر َس َ ١إلٔ َی
ْٔش َ
أَك ِ ٌَ َ ٥ک ُ َّ ١ا َِ ٣زأَة ٕ ٔ ٩ِ ٣أَ ِز َوا ٔجطٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِٟد ُُٔ ٤ص ٔ٣ائ َ ٍَ َو ِس َٕ ٙت ِّ ٤زا َوً ِ ٔ
یَ ٩و ِس ّ٘ا َط ٌٔي ّرا َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َرا َز ًُ َ٤زُ إ ٔ ِ َ
وََ ٟ ٪ضا
ُخ ٔػ َضا ٔ٣ائ َ ٍَ َو ِس ََٕ ٓ ٙیَ ُٜ
أَ ِز َوا ٔد أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ض ٩ِ ٣َ َّ٩أَ َح َّب ٔ َّ٩ُٜ٨ِ ٣أَ ِ ٪أَ ِٗ ٔش َََ ٟ ٥ضا ِ َ ٧د َّل ب ٔ َ ِ

یَ ٩و ِس ّ٘ا ٓ ٌََ ِ٨َ ٠ا َو َ ٩ِ ٣أَ َح َّب أَ َِ ٪ن ٌِز ٔ ََّ ٢أ ٟذی ََ ٟضا ِٔی ا ِٟد ُُٔ ٤ص َ٤َ ٛا
ْٔش َ
َخؾٕ ً ِ ٔ
أَ ِػَ ُ٠ضا َوأَ ِر ُؿ َضا َو َ٣ا ُؤصَا َو ٔ ٩ِ ٣اٟزَّ ِر َٔ َ٣زِ َر ًَ ٍَ َ ِ
ص َُو ٓ ٌََ ِ٨َ ٠ا
امیلسؿ نب داؤد ،انب فبہ ،ااسہم نب زدی ،یثیل ،انعف ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک بج ربیخ حتف وہا وت وہیدویں ےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدروخاتسیکہکآپںیمہربیخںیماسرشطرپرےنہدےئجیہکمہںیہیزنیمںیمدیپافاررپ
ت
تنحمرکںیےگافروجدیپافاروہیگاساکآداھمہرھکںیلےگافرآداھآپوکدںیےگ۔آپےنرفامایکیھٹےہںیممتوک مھااری
اسرشطرپ رےنہدفںاگرگماسفتقکتبجکتمہاچںیہےگ(افربجاچںیہےگاکنؽدںیےگ)رھپفہایس رشطرپفاہںرےہ
افر اؿ ےس احلص وہےن فایل وجھکر ےک یئک  ےص وہےئ۔ اپوچناں ہصح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےتیل افر آپ ایس اپوچنںی
ہصحںیمےساینپرہویبیوکوسفقسوجھکرافرسیبفقسوَجدےتی۔بجرضحترمعےنربیخےسوہیدویںوکاکنانلاچاہوتآپیکازفاج
وک الہک اجیھب ہک آپ ںیم ےس سج اک یج اچےہ ںیم اس وک اےنت درتخ ڑج زنیم افر اپین تیمس دے دفں ہک سج ےس وس فقس وجھکر
احلصوہےکسافرایسرطحیتیھکںیمےساینتزنیمسج ںیمےس سیبفقسوَجاحلص وہےکسافروجاچےہاساکہصحںیمسمخ ںیم
ےساکنؽدایرکفں۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ااسہمنبزدی،یثیل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
ربیخیکزنیماکایبؿافراساکمکح

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1235

راوی  :زاؤز بٌ٣ ٩اذً ،بساٟوارث ،یٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥زیاز ب ٩ایوب ،اسٌ٤ی ١ب ٩ابزہیً ،٥بساٌٟزیز ب ٩ػہیب ،حرضت
ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وزٔیَا ُز بِ ُ ٩أَ ُّیو َب أَ َّ ٪إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ َ ٩إٔبِ َزاص َٔی٥
َح َّسثَ َ٨ا َزا ُو ُز بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ح و َح َّسثَ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ
َح َّسثَ ُض ِِ ًَ ٩ِ ًَ ٥بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ػ َض ِیبٕ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠زَا َخ ِیب َ َر َٓأ َ َػب ِ َ٨اصَا ًَ َِ ٨و ّة
َٓ ُحَّ ٍَ ٔ٤
اٟش ِي ُي
داؤد نب اعمذ ،دبعاولارث ،وقعیب نب اربامیہ ،زاید نب اویب ،اامسلیع نب اربمیہ ،دبعازعلسی نب بیہص ،رضحت اسن نب امکل
ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنربیخرپاہجدایکوتمہےناسوکڑلرکاحلصایکذہلا(املسمونںںیممیسقتےک
ےیل)دیقویںوکعمجایکایگ۔
رافی  :داؤدنباعمذ،دبعاولارث،وقعیبنباربامیہ،زایدنباویب،الیعمسنباربمیہ،دبعازعلسینببیہص،رضحتاسننب
امکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
ربیخیکزنیماکایبؿافراساکمکح

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1236

راوی  :ربیٍ ب ٩س٠مَي ،٪اسس ب٣ ٩وسي ،یحٌي ب ٩زُکیا ،سٔیا ،٪یحٌي ب ٩سٌیس ،بظير ب ٩یشار ،حرضت سہ ١ب ٩ابی
حث٤ہ

ُکیَّا َح َّسثَىٔي ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس
وسي َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩ز َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَ َس ُس بِ َُ ٣ُ ٩

ًَ ِ ٩بُظَ ي ِر ٔبِ َٔ ٩ی َشا ٕر ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َح ِث ََٗ ٍَ ٤ا ََ َٗ ٢ش ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ِیب َ َر ن ِٔؼ َٔي ِ ٔن ن ِٔؼّٔا َ ٨َ ٔ ٟوائ ٔبٔطٔ
ْش َس ِض ّ٤ا
َو َحا َجتٔطٔ َون ِٔؼّٔا بَي ِ َن ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َٗ َش ََ ٤ضا بَ ِی َُ ٨ض ًَِ ٥ل َی ثَ َ٤اَ ٔ ٧ی ٍَ ًَ َ َ

رعیبنبامیلسؿ ،ادسنبومیس،ییحینبزرکای،ایفسؿ،ییحینبدیعس،ریشبنباسیر،رضحتلہسنبایبہمثحےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنربیخوکدفوصحںرپمیسقتایک۔اکیہصحاینپرضفروتںافردفرسےاقمدصےکےیلافردفرساہصح
املسمونںےکفاےطسمیسقتایکافراسدفرسےہصحوکااھٹرہوصحںرپمیسقتایک۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿ،ادسنبومیس،ییحینبزرکای،ایفسؿ،ییحینبدیعس،ریشبنباسیر،رضحتلہسنبایبہمثح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء

ربیخیکزنیماکایبؿافراساکمکح

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1237

راوی ً :بساہلل ب ٩سٌیس ٨ٛسی ،ابوخاٟس ،یحٌي ب ٩سٌیس ،حرضت بظير ب ٩یشار

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ا ِل ٔٔ ٨ِ ٜس ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخإ ٔ ٟس َی ٌِىٔي ُسََ ِ ٠مَي ََ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩بُظَ ي ِر ٔبِ َٔ ٩ی َشا ٕر َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا
أََٓا َئ اہللُ ًَل َی َ٧ب ٔ ِّیطٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ِیب َ َر َٗ َش ََ ٤ضا ًَل َی ٔس َّت ٍٕ َوثَ ََلث ٔي َن َس ِض ّ٤ا َج َ ٍَ ٤ک ُ َُّ ١س ِض ٕ٣ٔ ٥ائ َ ٍَ َس ِض ٌََٕ ٓ ٥زَ َ ٢ن ِٔؼٔ ََضا
َخ َٓ َ٘ َش َُ ٤ط بَي ِ َن ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن ِّ
اٟظ ََّ ٙواَ ٨َّ ٟلا َة
َ ٨َ ٔ ٟوائ ٔبٔطٔ َو َ٣ا یَ ِ٨ز ٔ ُ ٢بٔطٔ ا َِ ٟوكٔی َح ٍَ َوا ِلُٜت َ ِی َب ٍَ َو َ٣ا أُح ٔیزَ َُ ٌَ ٣ض َ٤ا َو ًَزَ َ ٢اِ ٨ِّ ٟؼ َ
ٕ ِاْل َ َ

اَ ٪س ِض َُ ٥ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٓ ٥َ ٠مَي أُح ٔیزَ َُ ٌَ ٣ض َ٤ا
َو َ٣ا أُح ٔیزَ َُ ٌَ ٣ض َ٤ا َوک َ َ

دبعاہللنبدیعسدنکی،اوباخدل،ییحینبدیعس،رضحتریشبنباسیرےسرفاتیےہہکاہللاعتیلےنبجربیخاےنپیبنوکوطبرتمینغ
اطع رفامای وت آپ ےن اس ےک سیتھچ (  )13ےص ےیک افر رہ ہصح ںیم وس  ےص ےھت۔ رھپ اؿ ںیم ےس آدےھ اینپ رضفرایت افر
دفرسے اقمدص ےک ےیل رےھک۔ ایس ںیم (دفاگؤں) فطنجہ افر کبتبہ افر اؿ ےس قلعتم اجدیئاد یھب یھت افر ہیقب آدےھ ہصح وک
املسمونںںیممیسقترکدایاؿںیم(دفاگؤں)قشافراطنءافراؿےسقلعتماجدئادیھتافریبنیلصاہللہیلعفآہلفملساکہصحاؿےک
اقلعتمتںیماھت۔
رافی  :دبعاہللنبدیعسدنکی،اوباخدل،ییحینبدیعس،رضحتریشبنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
ربیخیکزنیماکایبؿافراساکمکح

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1238

راوی  :حشين بً ٩لی ب ٩اسوز ،یحٌي ب ٩آز ،٦ابی طہاب ،یحٌي ب ٩سٌیس ،حرضت بظير ب ٩یشار

اب ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩بُظَ ي ِر ٔبِ َٔ ٩ی َشارٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُح َشي ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔأَ ََّ ٪ی ِحٌَي بِ َ ٩آ َز ََ ٦ح َّسثَ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ٔط َض ٕ

َّ
َّ
ُک َص َذا ا َِ ٟحس َ
ٕ س َٔض َا٦
أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ن َ ّْفا ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
ٔیث َٗا ََ َ ََٓ ٢
ا ٪اِ ٨ِّ ٟؼ ُ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠اُٟوا ٓ ََذ َ َ
ٕ ِ ٤ُِ ٠ٟٔشٔ٤ٔ٠ي َن ٤َ ٔ ٟا َیُ٨وب ُ ُط ٔ ٩ِ ٣اْلِ ُ ُ٣ورٔ َواَ ٨َّ ٟوائ ٔٔب
ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َو َس ِض ََ ٥ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًَزَ َ ٢اِ ٨ِّ ٟؼ َ
نیسحنبیلعنباوسد،ییحینبآدؾ،ایباہشب،ییحینبدیعس،رضحتریشبنباسیرےسرفاتیےہہکاوھنںےنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہلفملسےکدنچاحصہبےسانسہکربیخیکفآدمینںیمبساملسمونںےک ےصےھتافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساک

یھبہصحاھتافروجفابیقراتہفہاملسمونںےکاؿاکومںےکےیلراھکاجاتوجاؿوکشیپآےت۔
رافی  :نیسحنبیلعنباوسد،ییحینبآدؾ،ایباہشب،ییحینبدیعس،رضحتریشبنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
ربیخیکزنیماکایبؿافراساکمکح

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1239

راوی  :حشين بً ٩لی٣ ،ح٤س بٓ ٩ـی ،١یحٌي ب ٩سٌیس ،حرضت بظير ب ٩یشار

َح َّسثَ َ٨ا ُح َشي ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١یَ ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩بُظَ ي ِر ٔبِ َٔ ٩ی َشارٕ َِ ٣ول َی اْلِ َ ِن َؼارٔ ًَ ِ ٩رٔ َجا ٕ٢
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا هَ َض َز ًَل َی َخ ِیب َ َر َٗ َش ََ ٤ضا ًَل َی ٔس َّت ٍٕ
ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ

َ َو ًَزَ َ٢
ٕ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
َوثَ ََلث ٔي َن َس ِض ّ٤ا َج َ ٍَ ٤ک ُ َُّ ١س ِض ٕ٣ٔ ٥ائ َ ٍَ َس ِض َٕ َ ََٓ ٥
اَ ٔ ٟ ٪ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ ٤ُِ ٠ٟٔشٔ٤ٔ٠ي َن اِ ٨ِّ ٟؼ ُ
ض
ٕ ا َِ ٟباق ٔ َی َ٧ ٩ِ ٤َ ٔ ٟزَ َ ٢بٔطٔ ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟو ُٓوز ٔ َواْلِ ُ ُ٣ورٔ َوَ َ ٧وائ ٔٔب ا٨َّ ٟا ٔ
اِ ٨ِّ ٟؼ َ
نیسحنبیلع،دمحمنبلیضف،ییحینبدیعس،رضحتریشبنباسیرےسرفاتیےہہکاوھنںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
دنچاحصہبےسانسہکبجآپےنربیخحتفرکایلوتاسےکسیتھچ ےصےیکافررہہصحںیموس ےصےھت۔اؿےکآدےھںیموتروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسافرابیقاملسمونںاکہصحاھتافروجآداھابیقراتہاسںیمدفرسی رضفرایتالثمرافیہاکومںےکےیلافر
ابرہےسآےنفاےلفوفدےکےیلاھت۔
رافی  :نیسحنبیلع،دمحمنبلیضف،ییحینبدیعس،رضحتریشبنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
ربیخیکزنیماکایبؿافراساکمکح

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1240

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩شٜين ،یحٌي اب ٩حشا ،٪س٠مَي ،٪اب ٩بَل ،٢یحٌي ب ٩سٌیس ،حرضت بظير ب ٩یشار

اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي َُ ٪ی ٌِىٔي ابِ َ ٩ب ٔ ََل َٕ ٩ِ ًَ ٢ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ا َِ َ ٟمَيم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩ح َّش َ
بُظَ ي ِر ٔبِ َٔ ٩ی َشا ٕر أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا أََٓا َئ اہللُ ًََِ ٠یطٔ َخ ِیب َ َر َٗ َش ََ ٤ضا ٔس َّت ٍّ َوثَ ََلث ٔي َن َس ِض ّ٤ا َج ٌََِ ٓ ٍُ ٤زَ َ٢

َّ
ْش َس ِض ّ٤ا َی ِح َ ٍُ ٤ک ُ َُّ ١س ِض ٕ٣ٔ ٥ائ َ ٍّ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٌَ ٣َ ٥َ ٠ض ُِ َٟ ٥ط َس ِض َْ َٛ ٥ش ِض ٔ ٥أَ َح ٔسص ِٔ٥
َّط ثَ َ٤اَ ٔ ٧ی ٍَ ًَ َ َ
ِ ٤ُِ ٠ٟٔشٔ٤ٔ٠ي َن اٟظ ِ َ
ْش َس ِض ّ٤ا َوص َُو َّ
ا٪
َّط َ ٨َ ٔ ٟوائ ٔبٔطٔ َو َ٣ا َی ِ٨ز ٔ ُ ٢بٔطٔ ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣ز ٔا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن ََٓ َ َ
َو ًَزَ ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ثَ َ٤اَ ٔ ٧ی ٍَ ًَ َ َ
اٟظ ِ ُ
َ ا َِ ٟوكٔیحَ َوا ِلُٜت َ ِی َب ٍَ َو َّ
اٟش ََلَ ٥َ ٔ ٟو َت َوابٔ ٌَ َضا َٓ َ٤َّ ٠ا َػ َار ِت اْلِ َ َِ ٣وا ُ ٢ب ٔ َی ٔس أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن ٥َِ ٟ
ذََ ٔ ٟ
ا ٢یَ ُِٔ ٜوُ َ ٧ض ََِ ٠٤َ ًَ ٥ضا ٓ ََس ًَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟی ُضو َز ٓ ٌََا َُ ٠َ ٣ض ِ٥
َیُ َٟ ٩ِ ُٜض ِْ ٤َّ ًُ ٥
دمحم نب نیکسم ، ،ییحی انب اسؿ ،امیلسؿ ،انب البؽ،ییحی نبدیعس ،رضحت ریشب نب اسیر ےس رفاتی ےہ ہک بج اہلل اعتیل ےن روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکربیخاطعءرفامایوتآپےناسےکسیتھچڑبے ےصےیک(افررہہصحوسزمدیوصحںرپلمتشماھت)رھپ
اسںیم ےسآداھاکنالوج املسمونںےکےیلاھتینعیااھٹرہ ےصاکنےل افررہہصح ںیم وس ےصےھتیبن یلصاہللہیلعفآہلفملساک ہصح
یھب ایس ںیم اشلم اھت افر یبنیلص اہللہیلعفآہلفملس اک ہصح یھب ایس دقراھتانتجیسک افر اک۔(ینعی ربارباھت) افر آپ ےن اس ںیم ےس
ااھٹرہ ےصاگلاکنےلینعیلکاکفوجاافتیقرضفرایتےکےیلاھت افروجہصحاملسمونںیکاعامتیعافراافتیقرضفرایتےکےیل
اھتاسںیمنیتاگؤںفطنجہکبتبہافرالسملافراؿےکاقلعتمتیھباشلمےھتبجہیاوماؽروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
ہضبقںیمآےئگافراملسمونںوکاےسیارفادہنلمےکس۔وجاؿیکرطػےستنحمرکںی وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوہید
وکاقمئراھکافراؿےساٹبیئاکاعمہلمرکایل۔(ینعیآداھفہںیلافرآداھاملسمونںوکدںی۔
رافی  :دمحمنبنیکسم،ییحیانباسؿ،امیلسؿ،انبالبؽ،ییحینبدیعس،رضحتریشبنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
ربیخیکزنیماکایبؿافراساکمکح

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1241

راوی ٣ :ح٤س بً ٩یسي٣ ،ح ٍ٤ب ٩یٌ٘وب ب٣ ٩ح ٍ٤ب ٩یزیس ،ابویٌ٘وب ب٣ ٩حً ،ٍ٤بساٟزح ٩٤ب ٩یزیس ،حرضت ٣حٍ٤
ب ٩جاریہ انؼاری

وب بِ ََ ٣ُ ٩ح ٍِّٕ ٤
وب بِ َٔ ٣ُ ٩ح ِّ ٍٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َی ٌِ ُ٘ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح ِّ ٍُ ٤بِ َُ ٩ی ٌِ ُ٘ َ

ی٩
ئ َّأ ٟذ َ
َقا ٔ
ا ٪أَ َح َس ا َِّ ُ ٟ
ُک لٔی ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ ًَ ِبسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ َُ ٣ح ِّ ٍٔ ٤بِ َٔ ٩جارٔ َی ٍَ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َوک َ َ
َی ِذ ُ ُ
ْش َس ِض ّ٤ا
َق َ
آَٗ ٪ا َٔ ُٗ ٢ش َِ ٤ت َخ ِیبَرُ ًَل َی أَصِ ٔ ١ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َیٍٔ َٓ َ٘ َش ََ ٤ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ث َ َ٤اَ ٔ ٧ی ٍَ ًَ َ َ
رقؤُا ا ِِ ُ ٟ
ََ
ض َٓأ َ ًِ َلي ا َِٟٔار َٔض َس ِض َ٤ي ِ ٔن َوأَ ًِ َلي اٟزَّا ٔج ََ ١س ِض ّ٤ا
ا ٪ا َِ ٟح ِی ُع أَ ِّٟٔا َو َخ َِ ٤ص ٔ٣ائ َ ٍٕ ٓ ٔیض ٔ ِ ٥ثَ ََل ُث ٔ٣ائ َ ٍٔ َٓارٔ ٕ
َوک َ َ

دمحمنبیسیع،عمجمنبوقعیبنبعمجمنبسیدی،اوبوقعیبنبعمجم ،دبعارلنمحنبسیدی،رضحتعمجمنباجرہیااصنریےسرفاتیےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنربیخوکاؿولوگںرپمیسقتایکوجحلصدحہیبیےکومعقرپآپےکاسھتےھت۔آپےنربیخ
وکااھٹرہوصحںںیممیسقتایکافررکشلفاولںیکلکدعتاداکیسہاراپچنوسیھت۔ نجںیمنیتوسوسارےھت(افرابیقابرہوسدیپؽ)وت
روسؽاہللےنوساروکدف ےصدےیئافردیپؽوکاکیہصحدای۔
رافی  :دمحمنبیسیع،عمجمنبوقعیبنبعمجمنبسیدی،اوبوقعیبنبعمجم،دبعارلنمحنبسیدی،رضحتعمجمنباجرہیااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
ربیخیکزنیماکایبؿافراساکمکح

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1242

راوی  :حشين بً ٩لی ،یحٌي اب ٩آز ،٦اب ٩ابی زائسہ٣ ،ح٤س ب ٩اسح ،ٙزہزیً ،بساہلل ب ٩ابی برک٣ ،ح٤س ب٣ ٩ش٤٠ہ

َح َّسثَ َ٨ا حُ َشي ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ا ِِ ٌَ ٟحل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َی ٌِىٔي ابِ َ ٩آ َز ََ ٦ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙاٟزُّصِز ٔ ِّی
َو ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ َو َب ٌِ ٔف َو َٔ ٟس َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ٣َ ٩شَٗ ٍَ ٤ََ ٠اُٟوا َب٘ ٔ َی ِت َب٘ ٔ َّی ٍْ ٔ ٩ِ ٣أَصِ َٔ ١خ ِیب َ َر َت َحؼَّ ُ٨وا ٓ ََشأَُٟوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی

َ َََٓاِ َ ٧ت َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ
ََ ٓ ١س َک َٓ َ٨زَُٟوا ًَل َی ِٔ ٣ث ٔ ١ذََ ٔ ٟ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یَ ِح٘ ٔ َ ٩ز ٔ َ٣ائ َ ُض َِ ٥وی َُشي ِّ َرص ََُِ ٓ ١َ ٌََ َٔٓ ٥ش ٍَ ٔ٤ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َ أَصِ ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ َّ
اب
ٕ ًََِ ٠ی َضا ب ٔ َد ِی َٕ ١و ََل رٔک َ ٕ
اػ ٍّ ْٔلَُ َّ ٧ط  ٥َِ ٟیُو َج ِ

نیسحنب یلع،ییحیانبآدؾ ،انبایبزادئہ،دمحمنبااحسؼ ،زرہی،دبعاہللنبایبرکب،دمحم نبہملسمےکھچک ڑلوکںےس رفاتیےہ
ہک (بج ربیخ یک گنج وہیئ افر فہ حتف وہایگ وت) ربیخ ےک ھچک ےعلق ابیق رہ ےئگ ےھت۔ (حتف وہےن ےس) سپ فاہں ےک رےنہ فاےل اےنپ
اےنپ وعلقں ںیم دنب وہ ےئگ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےس دروخاتس یک ہک فہ اؿ یک اجؿ شخب دںی وت فہ اہیں ےس لکن
اجںیئےگافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿیکاسشکشیپوکوبقؽرفامای۔دفک(اکی ہعلاکانؾےہ)فاولںےنبجہی
انس وت فہ یھب اس رشط رپ لکن ڑھکے وہےئ۔ سپ ہی دفک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل اخص وہ ایگ ویکہکن اس رپ
وھگڑےافرافٹنںیہن دفڑاےئےئگےھت۔(ینعیدفکریغبگنجےکاحلصوہااھتاسےیلاسوکاملسمونںںیممیسقتہنایکہکلبفہ
رصػروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسلیکاخصراہ۔
رافی  :نیسحنبیلع،ییحیانبآدؾ،انبایبزادئہ،دمحمنباقحس،زرہی،دبعاہللنبایبرکب،دمحمنبہملسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
ربیخیکزنیماکایبؿافراساکمکح

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1243

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌي بٓ ٩ارضً ،بساہلل ب٣ ٩ح٤س ،جویزیہ٣ ،ا ،َٟحرضت زہزی

ٔیس بِ َ٩
ض أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ُِ ٩ج َویِز ٔ َی ٍَ ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟاٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ََّ ٪سٌ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
رق َئ ًَل َی ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ٩
ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٓت َ َتحَ َب ٌِ َف َخ ِیب َ َر ًَ َِ ٨و ّة َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو ُ ٔ
اَ ٪ب ٌِ ُـ َضا ًَ َِ ٨و ّة َو َب ٌِ ُـ َضا ُػ ِّ ٠حا
َ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب أَ ََّ ٪خ ِیب َ َر ک َ َ
ِٔ ٣شٜٔي ٕن َوأََ٧ا َطاص ْٔس أَ ِخب َ َر ُ ٥ِ ٛابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َ٣اْ ٔ ٟ
ٕ ًَ ِذ ٕٚ
َوا ِل َٜت َٔیب ٍُ أَ ِٛثَرُ َصا ًَ َِ ٨و ّة َوٓ َٔیضا ُػِْ ٠ح ُُِٗ ٠ت ٤َ ٔ ٟاَ َٕ ٔ ٟو َ٣ا ا ِل َٜت َٔیب ٍُ َٗا َ ٢أَ ِر ُق َخ ِیب َ َر َوه ٔ َی أَ ِر َب ٌُ َ
و ٪أَ َِ ٟ

دمحمنبییحینبافرس،دبعاہللنبدمحم،وجریہی،امکل،رضحتزرہیےسرفاتیےہہکدیعسنببیسمےنےھجمربخدیہکروسؽاہلل
یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن ربیخاک ضعب ہصحگنجےسحتف ایکاھت۔اوبداؤد ےتہک ںیہہک احرثنب نیکسم ےکاسےنم ہیرفاتیزپیھ
یئگافرںیموموجداھتہکانبفبہےندنسبامکلانباہشبےسرفاتیایکےہہکربیخاکھچکہصحوتگنجےکذرہعیاحلصایکایگافر
ھچکحلصےکذرہعیافرکبتبہاکارثکہصحگنجےساحلصوہاافرضعبہصحےکےیلحلصوہیئگ۔رافیاکایبؿےہہکںیمےنامکلےس
وپاھچہککبتبہسکوکےتہکںیہ؟اوھنںےناہکہکفہربیخاکاکیالعہقےہسجںیماچسیلسہاروجھکرےکدرتخںیہ۔
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،دبعاہللنبدمحم،وجریہی،امکل،رضحتزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
ربیخیکزنیماکایبؿافراساکمکح

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1244

راوی  :اب ٩رسح ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب

اب َٗا َ ٢بَ ََِ ٠ىٔي أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
یس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟسحٔ َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخبَرَنٔی یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩یَز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩

ئ َب ٌِ َس ا َِ ٔ ٟ٘تا ٔ٢
َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٓت َ َتحَ َخ ِیب َ َر ًَ َِ ٨و ّة َب ٌِ َس ا َِ ٔ ٟ٘تا َٔ ٢وَ٧زَ ََ٧ ٩ِ ٣َ ٢زَ َ ٩ِ ٣ٔ ٢أَصَِ ٔ ٠ضا ًَل َی ا َِ ٟح ََل ٔ

انبرسح،انبفبہ،ویسن،انباہشبےسرفاتیےہہک ھجوکہیابتیچنہپہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنربیخوکاتقؽ
ےکدعبزبفرحتفایکاھتافرفاہںولوگںےنفنطےسلکناجےنیکرشطرپایھتہرڈاےلےھت۔

رافی  :انبرسح،انبفبہ،ویسن،انباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
ربیخیکزنیماکایبؿافراساکمکح

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1245

راوی  :اب ٩رسح ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب

اب َٗا ََ ٢خ ََّ ٤ص َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
یس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟس ٔح َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص بِ َُ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩

َاب ًَ َِ ٨ضا ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َی ٍٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠خ ِیب َ َر ث ُ ََّ َٗ ٥ش ََ ٥سائ َٔزصَا ًَل َی ََ ٩ِ ٣طض ٔ َس َصا َو ََ ُ ٩ِ ٣

انب رسح ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ ےک امؽ ںیم ےس اپوچناں
ہصحاکنالافروجابیقاچباسوکاؿولوگںرپمیسقترکدایوجگنجںیمرشکیےھتایوجاسفتقوتوموجدہنےھترگماکیاسؽےلہپحلص
دحہیبیےکومہعقرپوموجدےھت۔
رافی  :انبرسح،انبفبہ،ویسن،انباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
ربیخیکزنیماکایبؿافراساکمکح

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1246

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨بً ،١بساٟزح٣ ،٩٤ا ،َٟزیس ب ٩اس ،٥٠حرضت ً٤ز

آَخ ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َ٣ا
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ٣َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤اَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟزیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠أَبٔیطٔ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََِ ٟ ٢و ََل ٔ ُ

ُٓتٔ َح ِت َ ِرق َی ٍْ إ ٔ ََّل َٗ َش ِ٤ت َُضا َ٤َ ٛا َٗ َش ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ِیب َ َر

ادمح نب لبنح ،دبعارلنمح ،امکل ،زدی نب املس ،رضحت رمع ےس رفاتی ےہ ہک ارگ ےھجم اؿ املسمونں اک ایخؽ ہن وہات وج امہرے دعب
دیپاوہںےگوتوجیھباگؤں(ینعیالعہق)ںیمحتفرکاتاسوکایسرطحمیسقترکد اتسجرطحروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
ربیخوکمیسقتایکاھت۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلنمح،امکل،زدینباملس،رضحترمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حتفہکماکایبؿ
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
حتفہکماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1247

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،یحٌي ب ٩آز ،٦اب ٩ازریص٣ ،ح٤س ب ٩اسح ،ٙزہزیً ،بیساہلل بً ٩تبہ ،حرضت ابً ٩باض

ٔیص ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙاٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩آ َز ََ ٦ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
َّاض بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس
اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب ٍَ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠ا ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ َجائ َ ُط ا ٌَِ ٟب ُ
رح ٕب َٓأ َ ِس ٥ََ ٠ب ٔ َِّ ٤ز َّ
اَ ٪ر ُج ْ ١یُ ٔح ُّب َص َذا
َّاض یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪أَبَا ُسٔ َِی َ
ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب بٔأبَٔی ُسٔ َِی َ
اٟو ِض َزا َٔ٘ َٓ ٪ا َُ َٟ ٢ط ا ٌَِ ٟب ُ
ا ٪بِ ِٔ َ ٩

اُ َٓ ٪ض َو آ َٔ ٩ْ ٣و َ ٩ِ ٣أََُِِ ٠ًَ ََٙ ٠یطٔ بَابَطُ َٓ ُض َو آ ٔ٩ْ ٣
ا ِٔ ِ ٟٔ
َُخ ََِٓ ٠و َج ٌََِ ٠ت َُ ٟط َط ِیئّا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٩ِ ٣َ ٥ز َخ ََ ١ز َار أَبٔی ُسٔ َِی َ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،ییحی نب آدؾ ،انب ادرسی ،دمحم نب ااحسؼ  ،زرہی ،دیبع اہلل نب ہبتع ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک سج
اسؽ ہکم حتف وہا ابعس نب دبعابلطمل اوبایفسؿ نب رحب وک ےل رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ سپ فہ
رمارہظلاؿےکرقبیاالسؾالےئ(رمارہظلاؿہکمےکرقبیاکیاقمؾاکانؾےہ)رضحتابعسےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےس رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس! اوبایفسؿ اکیصخش ےہ وج رخف وک دنسپرکات ےہآپ اس ےک ےیل وکیئ ایسی
زیچرک دےئجی(سجرپہیرخفرک ںیکس)وتآپےنرفامایوجصخشاانپدرفازہدنبرکےل اسوکانمےہ۔(ینعیاؿ وصروتںںیمفہلتق
وہےنےسچباجےئاگ۔)
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ییحینبآدؾ،انبادرسی،دمحمنباقحس،زرہی،دیبعاہللنبہبتع،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
حتفہکماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1248

راوی ٣ :ح٤س ب٤ً ٩زو رازی ،س٤٠ہ ،ابٓ ٩ـ٣ ،١ح٤س ب ٩اسحً ،ٙباض بً ٩بساہلل بٌ٣ ٩بس ،حرضت ابً ٩باض

ض بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اٟزَّاز ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َسَ ٍُ ٤ََ ٠ی ٌِىٔي ابِ َ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ ٣ُ ٩ِ ًَ ١ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ٌَِ ٟبَّا ٔ

ض َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زَ ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠زَّ َّ
َّاض ُٗ ُِ ٠ت
ََ ٌِ ٣ب ٕس ًَ َِ ٩ب ٌِ ٔف أَصِٔ٠طٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٟو ِض َزا َٔٗ ٪ا َ ٢ا ٌَِ ٟب ُ
رقیِ ٕع َٓ َحَِ ٠ش ُت ًَل َی
َواہللٔ َٟئ ٔ َِ ٩ز َخ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨ِ ًَ ٍَ َّٜ ٣َ ٥َ ٠و ّة َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪یأِتُو ُظ ٓ ََی ِش َتأ ِ ُٔ٨٣و ُظ إَّٔ٧طُ ََ ٟض ََل ُک َُ
َب ِِ ََ ٍٔ ٠ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت ٌََ ٟل يی أَ ٔج ُس ذَا َحا َج ٍٕ یَأتِ ٔی أَصِ َُ َٓ ٍَ َّٜ ٣َ ١ی ِدبٔرُص ُِ ٥ب ٔ َََ٤ا َٔ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اَ ٪وب ُ َسیِ ٔ ١بِ َٔ ٩و ِر َٗا َئ َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا أَبَا َح ِ٨وَ ٍََ ٠
ُخ ُجوا إَِٔ ٟیطٔ ٓ ََی ِش َتأ ِ ُٔ٨٣و ُظ َّٓٔنيی َْلَسٔيرُ إٔذِ َسُ ٌِ ٔ٤ت َ َلَک َ ٦أَبٔی ُسٔ َِی َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ی ِ ُ
اض
ََ ٓ َٔس َ
ٓ ٌََ َز َٖ َػ ِوت ٔی َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو ا َِِ ٟٔـ ُِٔ ٠ُٗ ١ت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ٣َ ٢ا َ ٟ
اک أَبٔی َوأُم يی ُُِٗ ٠ت َص َذا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واُ ٨َّ ٟ
َفَ ٔ ٛب َخ ِ٠ف ٔی َو َر َج ٍَ َػاحٔبُطُ َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِػ َبحَ ُ ََس ِو ُت بٔطٔ ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِس٥ََ ٠
َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا ا ِٔ ٟحی ََٗ ٍُ ٠ا ََ َ ٢

اُ َٓ ٪ض َو آ ٔ٩ْ ٣
َُخ َٓا ِج ٌَ ُِ َٟ ١ط َط ِیئّا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٩ِ ٣َ ٥ز َخ ََ ١ز َار أَبٔی ُسٔ َِی َ
ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪أَبَا ُسٔ َِی َ
اَ ٪ر ُج ْ ١یُحٔ ُّب َص َذا ا َِ ِ ٟٔ
اض إلٔ َی ُزورٔصٔ َِ ٥وإلٔ َی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس
َو َ ٩ِ ٣أََُِِ ٠ًَ ََٙ ٠یطٔ َز َار ُظ َٓ ُض َو آ َٔ ٩ْ ٣و ََ ٩ِ ٣ز َخ َ ١ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َٓ ُض َو آ َٔٗ ٩ْ ٣ا ََ َٓ ٢ت َ َّ
ْف َ ٚاُ ٨َّ ٟ
دمحمنبرمعفرازی،ہملس،انبلضف،دمحمنبااحسؼ،ابعسنبدبعاہللنبدبعم،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکبجروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملساےنپرکشلےکاسھترمارہظلاؿںیمارتےوتابعسےتہکںیہہکںیمےن(اےنپدؽںیم)اہکہکارگروسؽاہلل
یلص اہللہیلعفآہلفملس(اسرکشلےکاسھت)زبفروقتہکمںیمدالخوہےئگافررقشیےنےلہپےساحرضدختموہرکانپہبلطہن
یک وت دخبا رقشی الہک وہ اجںیئ ےگ۔ سپ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رچخ رپ وسار وہ رک الکن افر اےنپ دؽ ںیم وساچ ہک
اشدیوکیئہکم ےساکؾاکجےکےیلآاتوہاصخشلماجےئافرفہالہہکموکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاقمؾیکربخرکدے
(ہکآپعمرکشلرجارفاہںزپاؤڈاےلوہےئںیہ)اتہکالہہکمآپےکاپسآرکانمبلطرکںیل۔ںیمایسایخؽںیماجراہاھتہک
ںیم ےن اوبایفسؿ افر دبلی نب فراقء یک آفاز ینس سپ ںیم ےن اکپر رک اہک اے اوبہلظنح! (ہی اوبایفسؿ یک تینک ےہ) اس ےن ریمی
آفازاچہپؿیلافروبالایکمتاوبالضفلوہ؟ںیمےناہکاہں۔(اوبالضفلرضحتابعسیکتینکےہ)اسےناہکمترپریمےامںابپ
دفاوہںایکابتےہ؟ںیمےناہکہیںیہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسافرہیےہاؿاکرکشل(وجابہکمںیمدالخوہےنفاالےہ)
اوبایفسؿ ےن ربھگا رک وپاھچ ہک رھپ اب اچبؤیک ایک دتج  ،ےہ؟ سپ ںیم ےن اس وک ینعی اوبایفسؿ وک اےنپےھچیپ رچخ رپ وسار رک ایل افر اس
اکاسیھتہکمولٹایگ بج حبص وہیئوتںیماوب ایفسؿ وکےلرک روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس یکدختم ںیم احرضوہا افراس ےن
االسؾوبقؽرکایلںیمےنرعضایکایروسؽاہلل!ہیاوبایفسؿااسیصخشےہوجانؾفومندوکدنسپرکاتےہذہلاآپاسےکےیلوکیئزیچ
رکدےئجی۔ (سجرپہیرخف رکےکس)آپ ےنرفامایکیھٹ ےہ وجصخشاوبایفسؿےکرھگ ںیم انپہےلفہانمںیمےہ افروج صخشاےنپ
رھگاکدرفازہدنبرکےکھٹیبرےہفہانمںیمےہافروجصخشدجسمرحاؾںیمالچاجےئفہانمںیمےہ۔رضحتابعسےتہکںیہہکہی
االعؿنسرکولگاےنپاےنپرھگفںںیمافردجسمرحاؾںیمےلچےئگ۔

رافی  :دمحمنبرمعفرازی،ہملس،انبلضف،دمحمنباقحس،ابعسنبدبعاہللنبدبعم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
حتفہکماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1249

راوی  :حش ٩ب ٩ػباح ،اسٌ٤ی ١ابً ٩بسالرکی ،٥ابزاہی ٥بً٘ ٩ی ١ب ،١ٌ٘٣ ٩حرضت وہب ب٨٣ ٩بہ

ِرک ٔیَ ٥ح َّسثَىٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ًَُٔ٘ ٩ی ٔ ١بِ ٔ ٩ِ ًَ ١ٕ ٔ ٌِ٘ ٣َ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
َ ١ی ٌِىٔي ابِ َِ ًَ ٩بسٔ ال َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّاحٔ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َوص ِٔب بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َجاب ٔ ّزا َص ِ٤ُ ٔ ٨َُ ١وا یَ ِو َ ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ َط ِیئّا َٗا ََ ٢لَ
نسح نب ابصح ،اامسلیع انب دبعارکلمی ،اربامیہ نب ،لیق نب لقعم ،رضحت فبہ نب ہبنم ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ںیم
ےنرضحتاجربےسوپاھچہکسجدؿہکمحتفوہاایکاسدؿامؽتمینغاہھتاگلاھت؟اوھنںےناہکںیہن۔
رافی  :نسحنبابصح،الیعمسانبدبعارکلمی،اربامیہنب،لیقنبلقعم،رضحتفبہنبہبنم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
حتفہکماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1250

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥سَل ٦ب٣ ٩شٜين ،ثابت ًبساہلل ب ٩رباح ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا َس ََّل ُ ٦بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن َح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ُّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ربَا ٕح اْلِ َ ِن َؼارٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی
رس َح اٟزُّبَي ِ َر بِ َ ٩ا َِّ ٌَ ٟواَ ٔ ٦وأَبَا ًُب َ ِی َس َة بِ َ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔح َو َخاَ ٔ ٟس بِ َ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس
ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا َز َخ ََّ َ ٍَ َّٜ٣َ ١

ْشََٓ َّ٩ل ٥ِ ُٜأَ َح ْس إ ٔ ََّل أَ٤ِ َ ٧ت ُُ٤و ُظ َٓ َ٨ا َزی ُ٨َ ٣از ٕ
اسُُٜ٠وا َص َذا َّ ٔ
ًَل َی ا َِ ٟد ِی َٔ ١و َٗا َ ٢یَا أَبَا ص َُزیِ َز َة اصِت ِ
ٕٔ بٔاْلِ َ ِن َؼارٔ َٗا َِ ٢
اَّٟط َیَََ ٓ ٙل َی ِ ُ

رقیِ َع َب ٌِ َس ا َِ ٟی ِوَ٘ َٓ ٔ ٦ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ز َخ ََ ١ز ّارا َٓ ُض َو آ َٔ ٩ْ ٣و َ ٩ِ ٣أَ َِِ ٟی ِّ
اٟش ََل َح َٓ ُض َو آ ٔ٩ْ ٣
ََل ُ َ
ِٕ ا َِ٘ ٤َ ٟا ٔ ٦ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ
رقیِ ٕع ٓ ََس َخُ٠وا ا ِل ََ ٌِ ٜب ٍَ َٓ َِ َّؽ بٔض ٔ َِ ٥وكَ َ
اٖ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َػلَّی َخَ ٠
َو ًَ ََ ٤س َػ َ٨ازٔی ُس ُ َ
َُخ ُجوا ٓ ََبا َی ٌُوا أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ِاْل ٔ ِس ََلَٗ ٔ ٦ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َسُ ٌِ ٔ٤ت أَ ِح ََ ٤س بِ ََ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١سأ َ َُ ٟط
ب ٔ َح َِ ٨بً َ ِي ا َِ ٟب ٔ
اب ٓ َ َ
َّ
ٔ
رض َک َ٣ا کَاِ َ ٧ت َٗا ََُ ٓ ٢ؼِْ ٠ح َٗا َََ ٢ل
َر ُج َْٗ ١ا ََ ٨ِ ًَ ٍُ ٜ٣َ ٢و ّة ه َی َٗا َ ٢إ ٔ ِیع َی ُ ُّ

ملسم نب اربامیہ ،السؾ نب نیکسم ،اثتب دبعاہلل نب رابح ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسہکمںیمدالخوہےنےگلوتآپےنزج ،نبوعاؾ،اوبدیبعہنبرجاحافراخدلنبفدیلےک وھگڑفںرپوھچڑدایافر ھجےسرفامای
اےاوبرہریہ!ااصنروکآفازاگلؤ!بجفہعمجوہےئگوتاؿےسرفامایاسراہتسےساجؤافروجاسےنمآےئاسوکلتقرکڈاولاےنتںیم
اکیانمدیےنآفازدیہکآجےکدعبرقشیںیہنرںیہےگ۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامؿاجریرکدایہکوجصخش
رھگںیماھٹیبرےہاسوکانمےہافروجایھتہر کنیھدےاسوکانمےہافررقشیےکرسدارہبعکےکادنرےلچےئگافرہبعکاؿ
ےس رھب ایگ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اخہن ہبعک اک وطاػ ایک افر اقمؾ اربایمیہ رپ امنز زپیھ رھپ آپ ےن تیب اہلل ےک
دفونںوچٹھکڑکپےوترسداراؿرقشیہبعکےسےلکنافراوھنںےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےساالسؾرپتعیبیک۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،السؾنبنیکسم،اثتبدبعاہللنبرابح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اطفئیکحتفاکایبؿ
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
اطفئیکحتفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1251

راوی  :حش ٩ب ٩ػباح ،اسٌ٤ی ١ابً ٩بسالرکی ،٥ابزاہی ٥ابً٘ ٩ی ١ب٨٣ ٩بہ ،حرضت وہب ب٨٣ ٩بہ

ِرک ٔیَ ٥ح َّسثَىٔي إٔبِ َزاصٔی َُ ٥ی ٌِىٔي ابِ ًََٔ٘ ٩ی ٔ ١بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
َ ١ی ٌِىٔي ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس ال َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ًَ َِ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َجاب ٔ ّزا ًَ َِ ٩طأ ِ َٔ ٪ث٘ ٔ ٕ
یٕ إٔذِ بَا َی ٌَ ِت َٗا َ ٢ا ِطت َ َركَ ِت ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََِ ٪ل َػ َس َٗ ٍَ
و ٪إٔذَا أَ ِس٤َُ ٠وا
ًََِ ٠ی َضا َو ََل ٔج َضا َز َوأََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
ُوَ ٪ویُ َحاصٔ ُس َ
َ َی ُ٘و َُ ٢س َی َت َؼ َّسٗ َ
نسح نب ابصح ،اامسلیع انب دبعارکلمی ،اربامیہ انب ،لیق نب ہبنم ،رضحت فبہ نب ہبنم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اجرب
ےسوپاھچہکینبفیقثےنبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےستعیبیکیھتوتایکرشطریھکیھت؟اوھنںےناہکرشطہییھت
ہکمہہنوتزوکةدںیےگافرہناہجدرکںیےگاجربےتہکںیہہکاسےکدعبںیمےنانسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھت
بجفہاملسمؿوہاجںیئےگوتادیمےہفہدصہقیھبدںیےگافراہجدیھبرکںیےگ۔
رافی  :نسحنبابصح،الیعمسانبدبعارکلمی،اربامیہانب،لیقنبہبنم،رضحتفبہنبہبنم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
اطفئیکحتفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1252

راوی  :اح٤س بً ٩لی ب ٩سویس ،اب٣ ٩ح٨و ،٪ابوزاؤز ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ح٤یس ،حشًٔ ،٩ا ٪ب ٩ابی ًاؾ ،حرضت ًث٤ا ٪ب٩
ابی اٌٟاؾ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّی بِ ُٔ ٩س َویِ ٕس َی ٌِىٔي ابِ َُ ٨ِ ٣َ ٩ح ٕ
وٖ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٔ بِ َٔ ٩س ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ٩ِ ًَ ٩
اؾ أَ ََّ ٪وٓ َِس َث٘ ٔ ٕ
و ٪أَ َر َّٚ
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ا ِٔ ٌَ ٟ
یٕ َ٤َّ ٟا َٗ ٔس ُ٣وا ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَِ٧زَ َُ ٟض ِ ٥ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َ ٔ ٟیَ ُٜ
ًُ ِث ََ ٤

ْشوا
ْشوا َو ََل یُ َحب َِّوا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ل ٥ِ ُٜأَ ََِ ٪ل تُ ِح َ ُ
ْشوا َو ََل ی ٌُِ َ ُ
ُ٠ُ٘ ٔ ٟوبٔض ٔ َِٓ ٥ا ِطت َ َركُوا ًََِ ٠یطٔ أَ ََِ ٪ل یُ ِح َ ُ
ْشوا َو ََل َخي ِ َر ِٔی ز ٔ ٕ
یَِ ٟ ٩ی َص ٓ ٔیطٔ ُر ُٛو َْ
َو ََل ُت ٌِ َ ُ

ادمحنبیلعنبوسدی،انبونجمؿ،اوبداؤد،امحدنبہملس،دیمح،نسح،افعؿنبایباعص،رضحتامثعؿنبایبااعلصےسرفاتیےہ
ہک بج دمہنی ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ینب فیقث اک فدف اچنہپ وت آپ ےن اؿ وک دجسم ںیم ااترا اتہک اؿ ےکدؽ
رنؾوہںسپاوھنںےناےنپاالسؾالےنیکہیرشطریھکہکزوکةاہجدافرامنزےسںیمہ ینثتسمراھکاجےئ۔روسؽاہللےنرفامایزوکة
افراہجدےکابرےںیموتوھچٹدیاجیتکسےہرگم(امنزےکابرےںیمںیہن)ویکہکنسجدؿںیمروکعینعیامنزوہفہااھچںیہن۔
رافی  :ادمحنبیلعنبوسدی،انبونجمؿ،اوبداؤد،امحدنبہملس،دیمح،نسح،افعؿنبایباعص،رضحتامثعؿنبایبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نمییکزنیماکمکح
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
نمییکزنیماکمکح

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1253

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ابواسا٣ہ٣ ،حاہس ،طٌيي ،حرضت ًا٣ز ب ٩طہز

َّ
َخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ُز بِ ُٔ َّ ٩
اٟس ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َسا ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٍَ ٣حإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩ط ِضز ٕ َٗا ََ َ ٢

َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت لٔی صَ َِ ٤سا ُ ٪صَ ِ ١أََ ِ ٧ت آ ٕ
ُکصِ َ٨ا ُظ
ت َص َذا اَّ ٟز ُج ََ ١و ُِ ٣ز َتا ْز َ٨َ ٟا َّٓ ٔ َِ ٪رؿ َ
ُکص َِت َط ِیئّا َ ٔ
ٔیت َ٨َ ٟا َط ِیئّا َٗب ٔ ِ٨َ ٠ا ُظ َوإ ٔ ِٔ َ ٪

َّ
َّ
َّ
ٔیت أَ َِ ٣ز ُظ َوأَ ِسِ َٗ ٥ََ ٠ومٔی َو ََ ٛت َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َفؿ ُ
ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِٓ ٥حٔئ ُِت َحًي َٗ ٔس ُِ ٣ت ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
َ بِ ََ ٣ٔ ٩ز َار َة اَّ ٟزصَاو ٔ َّی إلٔ َی ا َِ ٟی ََ ٩ٔ ٤جٔ٤ی ٌّا َٓأ َ ِس ٌَّ ًَ ٥ََ ٠ذُو
اب إلٔ َی ًُ َ٤يِر ٕذٔی َ٣زَّا َٕٗ ٪ا ََ ٢و َب ٌَ َث َ٣اَ ٔ ٟ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َذا ا ِل َٔ ٜت َ
َ َٓ َ٘س َٔ٦
اًَ ٪ل َی َ ِرقیَت ََٔ َو َ٣اَ ٔ ٟ
اَٗ ٪ا ََٔ٘ٓ ٢ی َٓ ٕ ٌَ ٔ ٟ ١
َ اَ ِ ٧ل ِٙ ٔ ٠إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠د ُِذ ٔ٨ِ ٣طُ اْلِ َ ََ ٣
َخ ِی َو َ
ا٪
َو ََ ٛت َب َُ ٟط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اٟزَّح ٔٔیَ ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ٥ح َّٕ ٤س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ ٓ ٕ ٌَ ٔ ٟ
ا ٪إ ٔ ِ ٪ک َ َ
َ ذٔی َخ ِی َو َ
اؾ
َػازّٔٗا ِٔی أَ ِر ٔؿطٔ َو َ٣أٟطٔ َو َرٗٔی٘ٔطٔ َٓ َ٠طُ اْلِ َ َ٣ا َُ ٪وذ ٔ َّ ٍُ ٣اہللٔ َوذ ٔ ََّ ٣ُ ٍُ ٣ح َّٕ ٤س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َو ََ ٛت َب َخاُ ٔ ٟس بِ َُ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
انہد نب رسی اوبااسہم ،اجمدہ ،یبعش ،رضحت اعرم نب رہش ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلکن سپ ہلیبق ماؿ
ےک ولوگں ےن  ھج ےس اہک ہک ایک مت ہی رک ےتکس وہ ہک اس صخش (ینعی دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس) ےک اپس اجؤ افر امہری رطػ ےس
وگتفگرکفارگمتیسکابترپرایضوہاجؤےگوتمہیھباسوکوبقؽرکںی ےگافرارگمتیسکابتوکاندنسپرکفےگوتمہیھباندنسپرکںی
ےگ۔ںیمےناہکاہںےھجموظنمرےہسپںیمالچاہیںکتہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسچنہپایگ۔سپےھجمآپاک
اکؾ(ینعی دنی) دنسپآای افر ًاتجیتن ریمی وقؾ بسحفدعہ املسمؿ وہیئگ افر روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن ریمع ذی رماؿ ےک
ےیل ہی رحتری وھکلایئ۔ افر امکل نب رمارہ راہفی وک وپرے نمی فاولں یک رطػ االسؾ یک غیلبت ےک ےیل رفاہن رفامای اؿ ںیم کع
ذفویحاؿانیماکیصخشاھتفہاملسمؿوہایگ۔ولوگںےنکعےساہکہکوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساجافرآپےس
اامؿےلرکآاینپیتسبفاولں ےکےیلافراےنپ امؽےکےیلسپفہصخشروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس ےکاپس اچنہپ۔آپ ےن
ّللَّارلَّ ْ َ ِ
ِح۔اہللےکروسؽدمحمیکرطػےسکع ذیویخاؿےکےیلارگہیدوعیاامیؿ
ِبا ِ
ْحارلَّ ِ
اسےکےیلہیرحتریوھکلایئ۔ ِ ْ ِ
ِ
ںیماچسےہوتاسوکاامؿےہاسیکزنیمںیماسےکامؽںیمافراسےکالغومںںیم۔افرہیاہللافراسےکروسؽےکذہمںیم
ےہ۔ہیرپفاہناخدلنبدیعسنباعصےناھکلاھت۔
رافی  :انہدنبرسیاوبااسہم،اجمدہ،یبعش،رضحتاعرمنبرہش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
نمییکزنیماکمکح

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1254

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اح٤س ،ہارو ٪بً ٩بساہللً ،بساہلل ب ٩زبيرَ ،فد ب ٩سٌیس ،ثابت ب ٩سٌیس ،حرضت ابیف ب ٩ح٤ا٢

َ
َ
َ
َف ُد بِ َُ ٩سٌٔی ٕس
َقش ُّٔي َو َص ُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَ ِح ََ ٤س ا َِ ُ ٟ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ أ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ َ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َح َّسث ُض َِٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ٨ا َ َ

َح َّسثَىٔي ًَ ِِّم ثَاب ٔ ُت بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َسٌٔی ٕس َی ٌِىٔي ابِ َ ٩أَبِ َی َف ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَبِ َی َف بِ َٔ ٩ح َّ٤ا ٕ ٢أَُ َّ ٧ط ک َ ََّ ٥َ ٠ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی اٟؼَّ َس ٍَٗٔ ح ٔي َن َوٓ ََس ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَ َخا َس َبأ ٕ ََل ب ُ َّس َٔ ٩ِ ٣ػ َس َٗ ٍٕ َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َز َر ًِ َ٨ا ا ِِ ُ٘ ٟل ََ ٩یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َٗ ِس
َت َب َّس َز ِت َس َبأ ْ َو ٥َِ ٟیَ ِب َُ ٨ِ ٣ٔ ٙض ِ ٥إ ٔ ََّل َٗٔ٠ی ْ ١ب ٔ َ٤أِر َٔب ٓ ََؼا َٟحَ ٔ َ ٧ي ُّي اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َس ِبٌٔي َن حُ َّ ٍّ ٠بَز ٓ ٕ َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣یٍٔ٤
اَف ک ُ ََّ ١س َ ٩ِ ٤َّ ًَ ٍٕ ٨بَِ ٔ َی َٔ ٩ِ ٣س َبأ ٕب ٔ َ٤أِر َٔب ََٓ ٥َِ ٠یزَاُٟوا َی ُؤ ُّزوَ َ ٧ضا َحًَّي ُٗب ٔ َف َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َوَٓا ٔ
ئ بَزِّ ا ِٔ ٔ ٌَ ٤َ ٟ
َوإ ٔ َّ ٪ا ِ٤َّ ٌُ ٟا َ ٢اَ ِ ٧ت َ٘ ُـوا ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥ب ٌِ َس َٗ ِب ٔف َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٓ ٥َ ٠مَي َػا َٟحَ أَبِ َی ُف بِ َُ ٩ح َّ٤ا َٕ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی ا ُِ ٟح ََّ ١ٔ ٠
ات أَبُو
َ أَبُو بَ ِرکٕ ًَل َی َ٣ا َو َؿ ٌَطُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّي ََ ٣
َف َّز ذََ ٔ ٟ
اٟش ِبٌٔي َن َ َ
َ َو َػ َار ِت ًَل َی اٟؼَّ َس َٗ ٍٔ
بَ ِرکٕ َٓ َ٤َّ ٠ا ََ ٣
ات أَبُو بَ ِرکٕ َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط اَ ِ ٧ت َ٘ َف ذََ ٔ ٟ
دمحم نب ادمح ،اہرفؿ نب دبع اہلل ،دبعاہلل نب زج  ،،رفج نب دیعس ،اثتب نب دیعس ،رضحت اضیب نب امحؽ ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں
ص
ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےس زوکة ا بتنی) ےک ابرے ںیم وگتفگ یک وا ہ فہ اکی فدف ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس ےک اپس ےئگ ےھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے ابس ےک رےنہ فاےل (ابس نمی اک اکی رہش اھت) زوکة دانی وت
رضفری ےہ اوھنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ابس ےک ولگ ادرھ ادرھ ےلچ ےئگ ںیہ افر اب فاہں تہب مک
ولگ ابیق رہ ےئگ ںیہ۔ وج امرب ںیم رےتہ ںیہ۔ (امرب اکی رہش اک انؾ ےہ)۔ وت آپ ےن اؿ ےس اسالہن رتس وجڑے ڑپکے ےک
رہھٹاےئ ینعی اؿ ےس وجابسء ےک ابیق امدنہولگ امرب ںیمایقؾ ذپری ےھت۔سپ فہ روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملسیک فافتکت ہی
وجڑے دےتی رےہ نکیل آپ یک فافت ےک دعب اعولمں ےن فہ دہع وتڑ دای۔ وج اضیب نب امحؽ ےن آپ اسیکھت ایک اھت ینعی اسالہن رتس
وجڑےڑپکے۔نکیلاوبرکبےناےنپدفرالختفںیماسوکاحبؽرکاایل۔بجاؿیکیھبفافتوہیئگوتفہدہعرھپوٹٹایگافراب
ےکذہمیھبایسرطحزوکةےہسجرطحافرفںےکذہمےہ۔
رافی  :دمحمنبادمح،اہرفؿنبدبعاہلل،دبعاہللنبزج ،،رفجنبدیعس،اثتبنبدیعس،رضحتاضیبنبامحؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زجریةارعبےسوہیدویںاکارخاج
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زجریةارعبےسوہیدویںاکارخاج

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1255

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،س٠مَي ،٪سٌیس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض

ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی َُ ٩ِ ًَ ٍَ ٨سََ ِ ٠مَي َ ٪اْلِ َ ِح َو َٔ ٩ِ ًَ ٢سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ْشٔٛي َن َٔ ٩ِ ٣جز ٔ َیزة ٔ ا َِ ٌَ ٟز ٔب َوأَ ٔجیزُوا ا َِ ٟوٓ َِس ب ٔ َِ ٨حو ٕ ٔ٤َّ ٣ا ُُ ٨ِ ٛت
َخ ُجوا ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو َصي ب ٔ َث ََلثَ ٍٕ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِ ٔ
ض َو َس ََ ٜت ًَ َِّ ٩
اَٗ ٪ا َُ ٢سََ ِ ٠مَي ََُ ٪ل أَ ِزرٔی
أ ُ ٔجیزُص َُِٗ ٥ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
اٟثاَ ٔ ٟثٍٔ أَ ِو َٗا ََٓ ٢أ ُ ِن ٔشیت َُضا و َٗا َ ٢ا ُِ ٟح َِ ٤یس ُّٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ٔیس َّ
اٟثاَ ٔ ٟث ٍَ َٓ َٔ ٨شیت َُضا أَ ِو َسَ َٜت ًَ َِ ٨ضا
َُک َسٌ ْ
أَذ َ َ
دیعس نب وصنمر ،ایفسؿ نب ہنییع ،امیلسؿ ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن نیت زیچفں یک فتیص رفامیئ اکی ہی ہک زجریةارعب ےس امتؾ رشمنیک وک اکنؽ دانی۔ دفرسے ہی ہک دفرسی وقومں ےک
ریفسفں وکدہاایتدےتی رانہ اسیجہک ںیمدای رکاتوہںدیعس ےتہکںیہہکرسیتیزیچ ےس انبابعس ےنوکستنایک۔ای ہیاہکہک(انب
ابعسےنوتایبؿایکاھترگم)ںیموھبؽایگ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،ایفسؿنبہنییع،امیلسؿ،دیعسنبریبج،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زجریةارعبےسوہیدویںاکارخاج

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1256

راوی  :حش ٩بً ٩لی ،ابوًاػً ،٥بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،ابوزبير ،جابز بً ٩بساہلل ،حرضت ً٤ز ب ٩خلاب

اػ َٕ ٥و ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚاَلَ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
َخ َج َّ٩ا َِ ٟی ُضو َز َواَ ٨َّ ٟؼ َاری ٔ٩ِ ٣
اہللٔ َی ُ٘و ُ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُْ ٢ل ُ ِ ٔ
َجز ٔ َیزة ٔا َِ ٌَ ٟز ٔب ٓ َََل أَ ِتزُ ُک ٓ َٔیضا إ ٔ ََّل ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا

نسح نب یلع ،اوباعمص ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،اوبزج  ،،اجرب نب دبع اہلل ،رضحترمع نب  ءاب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےسانسآپرفامےتےھتہکوہیدافراصنریوکںیمزجریةارعبےسرضفراکنولں اگافراس ںیمرصػ
املسمونںوکیہرےنہدفںاگ۔
رافی  :نسحنبیلع،اوباعمص،دبعارلزاؼ،انبرججی،اوبزج ،،اجربنبدبعاہلل،رضحترمعنب ءاب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زجریةارعبےسوہیدویںاکارخاج

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1257

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١ابواح٤س ٣ح٤س بً ٩بساہلل ،سٔیا ،٪ابوزبير ،جابز ،حرضت ً٤ز

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبُو أَ ِح ََ ٤س َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َواْلِ َ َّو ُ ٢أَ َت ُّ٥
ادمحنبلبنح،اوبادمحدمحمنبدبعاہلل،ایفسؿ،اوبزج ،،اجرب،رضحترمعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنااسی
یہرفاماینکیلیلہپفایلدحثیلمکمےہ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،اوبادمحدمحمنبدبعاہلل،ایفسؿ،اوبزج ،،اجرب،رضحترمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زجریةارعبےسوہیدویںاکارخاج

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1258

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩زاؤز ،جزیزٗ ،ابوض ب ٩ابی هبیا ،٪حرضت ابً ٩باض

ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وض بِ ٔ ٩أَبٔی هَ ب ِ َی َ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِٗ ٩اب ُ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠لَ َتُٜو ُِ ٔ ٗ ٪ب ََ ٠تا ِٔٔ ٪ی بَ َٕ ٠س َواح ٔ ٕس

امیلسؿنبداؤد،رجری،اقوبسنبایبایبظؿ،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاکی
رہشںیمدفےلیبقںیہنوہےتکس۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،رجری،اقوبسنبایبایبظؿ،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زجریةارعبےسوہیدویںاکارخاج

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1259

راوی ٣ :ح٤وز ب ٩خاٟس ً٤زً ،بساٟواحس ،سٌیس بً ٩بساٌٟزیز

ٔیس َی ٌِىٔي ابِ َِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َجز ٔ َیزةُ ا َِ ٌَ ٟز ٔب َ٣ا
َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ َی ٌِىٔي ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟواحٔسٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢سٌ ْ

بَي ِ َن ا َِ ٟوازٔی إلٔ َی أَٗ َِصي ا َِ ٟی َ ٩ٔ ٤إلٔ َی تُدُؤ ٦ا َِٔ ٌٟزا ٔ ٚإلٔ َی ا َِ ٟب َِح

ومحمدنباخدلرمع،دبعاولادح،دیعسنبدبعازعلسیےسرفاتیےہہکزجریةارعب(اجحزرعب)فادیرقیےسےلرکااہتنےئنمی
کتےہافردفرسیرطػرعاؼےسےلرکدنمسرکت۔
رافی  :ومحمدنباخدلرمع،دبعاولادح،دیعسنبدبعازعلسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زجریةارعبےسوہیدویںاکارخاج

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1260

راوی  :ابوزاؤز ،حارث ب٣ ٩شٜين  ،اطہب بً ٩بساٌٟزیز

َ ًُ َ٤زُ أَ ِجل َی أَ ِص َ١
َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز ُ ٔ
رق َئ ًَل َی ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ِٔ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن َوأََ٧ا َطاص ْٔس أَ ِخب َ َر َک أَ ِط َض ُب بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٣َ ٢اْ ٔ ٟ
اَ ٪و ٥َِ ٟیُ ِحَِ ٠وا َٔ ٩ِ ٣ت ِ َمَي َئ ْٔلََ َّ ٧ضا َِ ٟی َش ِت ٔ ٩ِ ٣ب ٔ ََلز ٔا َِ ٌَ ٟز ٔب َٓأ َ َّ٣ا ا َِ ٟوازٔی َّٓٔنيی أَ َری أَ٤َ َّ ٧ا  ٥َِ ٟیُ ِح ََٔ ٓ ٩ِ ٣َ ١یضا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ُضوز ٔأَُ َّ ٧ض ِ٥
ِ َ ٧ح َز َ
ا٪
َ ٥َِ ٟی َز ِو َصا ٔ ٩ِ ٣أَ ِر ٔ
اٟس ٔح َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََٗ ٢ا َ٣َ ٢اَ َْ ٔ ٟو َٗ ِس أَ ِجل َی ًُ َ٤زُ َرح َُٔ ٤ط اہللُ َی ُضو َز ِ َ ٧ح َز َ
ق ا َِ ٌَ ٟز ٔب َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩
َوٓ ََس َک
اوبداؤدرفامےتںیہہکریمیوموجدیگںیماحرثنبنیکسمےکاسےنمویںزپاھایگامکلےسرفاتیےہہکرضحترمعےنرجناؿ
فاولں (اسیع ںوں) وک الج فنط رک دای نکیل  امی (اکی اقمؾ اک انؾ ےہ) ےس الج فنط ںیہن ایک ویکہکن  امی البد رعب ںیم اشلم ںیہن ےہ
رےہفادیرقیےکولگوتریمےایخؽںیمفہاسےیلںیہناکنےلےئگہکفہفادیرقیوکزجریةارعبںیماشلمہنےتھجمسےھت۔
انبرسح،انبفبہ،رضحتامکلےسرفاتیےہہکرضحترمعےنرجناؿافردفکےکوہیدویںوک(اؿےکالعوقںےس)اکنؽ
ابرہایک۔(ویکہکنہیدفونںالعےقاجحزرعباکہصحںیہ)۔
رافی  :اوبداؤد،احرثنبنیکسم،ابہشنبدبعازعلسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجزنیماکرففںےککلمںیمگنجےکدعباحلصوہاملسمونںںیمایسمیسقتاکرطہقی

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
وجزنیماکرففںےککلمںیمگنجےکدعباحلصوہاملسمونںںیمایسمیسقتاکرطہقی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1261

راوی  :اح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یو٧ص ،زہير ،سہی ١ب ٩ابی ػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ

 ١بِ ُ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُزصَي ِ ْر َح َّسث َ َ٨ا ُس َض ِی ُ
َّ
َّ
َّ
ْص إ ٔ ِر َزبَّ َضا
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِ ٌَ ٨َ ٣َ ٥َ ٠ت ا َِٔ ٌٟز ُأَٔٗ ٚیزَصَا َوز ٔ ِر َص ََ ٤ضا َو َِ ٌَ ٨َ ٣ت اٟظ ُاِ ٣ُ ٦س َی َضا َوزٔی َ٨ا َرصَا َو َِ ٌَ ٨َ ٣ت ُٔ ِ ٣
َوزٔی ََ ٨ارصَا ث ُ َِّ ًُ ٥ستُ َِ ٩ِ ٣ٔ ٥ح ِی ُث بَ َسأِتُ َِٗ ٥اََ ٟضا ُز َصي ِ ْر ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
َ َِ ٟح ُ ٥أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َز ُ٣طُ
ت َطض ٔ َس ًَل َی ذََ ٔ ٟ

ادمحنبدبعاہللنبویسن ،زریہ ،لیہسنباباحل ،رضحتاوبرہریہ ےسرفاتی ےہ ہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےنرفامای
ہک اکیفتق فہ یھب آےئ اگ رعاؼ اےنپ امیپونں افر دفتل وک رفک ےل اگ افر اشؾ اےنپ امیپونں افر دانیرفں وک رفک ےل اگ افر رصم
ت
اےنپامیپونںافردانیرفںوکرفکےلاگ(ینعیاؿوکلمںیکدفتلےساؿےکابہدنےرحمفؾوہںےگافرفہبس مھاارےرصتػ
ںیم وہیگ نکیل رھپ اکی فتقفہ یھب آےئ اگہک رھپ متفےسی یہ (ےبدلخ) وہ اجؤ ےگ اسیجہکےلہپ ےھت۔ زریہ ےن نیترم یب ہی اہک
ہکاسدحثیرپاوبرہریہاکوگتشافروخؿوگاہےہ۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبویسن،زریہ،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
وجزنیماکرففںےککلمںیمگنجےکدعباحلصوہاملسمونںںیمایسمیسقتاکرطہقی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1262

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨بً ،١بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسث َ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩صَ َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا بٔطٔ أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی َ٤ا َ ِرقیَ ٍٕ أَ َت ِیت ُُ٤و َصا َوأَ َٗ ِ٤ت َُِٔ ٓ ٥یضا ٓ ََش ِض ُ٥ِ ُٜ٤
ٓ َٔیضا َوأَ ُّی َ٤ا َ ِرقیَ ٍٕ ًَ َؼ ِت اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط َّٓ ٔ َُّ ٪خ َُ ٤ش َضا ِهَّلِل َوَّ ٔ ٟرل ُسو ٔ ٢ث ُ َّ ٥ه ٔ َی َل٥ِ ُٜ
ادمحنب لبنح،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنب ہبنم،رضحتاوبرہریہ ےسرفاتی ےہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایسج
ت
یتسبرپمتافرفاہںروہوتاسںیم مھاارااکینیعتمہصحافرسجیتسبےناہللاعتیلیکانرفامینیکوتاساکاپوچناںہصحاہللافرروسؽ

ت
اکےہافرابیقبس مھااراےہ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زجہیےنیلاکایبؿ
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زجہیےنیلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1263

راوی ً :باض بً ٩بساٌٟوی ،٥سہ ١ب٣ ٩ح٤س ،یحٌي ب ٩ابی زائسہ٣ ،ح٤س ب ٩اسحً ،ٙاػ ٥ب٤ً ٩ز ،ا٧ص ب٣ ٩ا،َٟ
حرضت ًث٤ا ٪ب ٩ابی س٠مَي٪

اػ ٔ٥
 ١بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َٔ ًَ ٩ِ ًَ ٙ
َّاض بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟو ٔٔیَ ٥ح َّسث َ َ٨ا َس ِض ُ
َح َّسثَ َ٨ا ا ٌَِ ٟب ُ
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠مَي َ ٪أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث َخاَ ٔ ٟس بِ َ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس إلٔ َی
بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَ َٕ ٔ ٟو ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
أ ُ َِ ٛی ٔسرٔ ُزو ََٓ ٍَ ٣أُخ َٔذ َٓأ َ َت ِو ُظ بٔطٔ َٓ َح َ٘ َُ َٟ ٩ط َز َُ ٣ط َو َػا ََ ٟح ُط ًَل َی ا ِٟحٔزِ َیٍٔ

ابعس نب دبعامیظعل ،لہس نب دمحم ،ییحی نب ایب زادئہ ،دمحم نب ااحسؼ  ،اعمص نب رمع ،اسن نب امکل ،رضحت امثعؿ نب ایب امیلسؿ ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسےندفہم رہشےکاحمکادیکر یکرطػ اخدلنبفدیلوک(رکشلےک اسھت)رفاہن رفامای
سپرکشلفاولں ےناس وک رگاتفررکایل افرڑکپرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاپسےلآےئ۔آپ ےناس اکوخؿاعمػ
رکدایافرزجہیرپاسےسحلصرکیل۔
رافی  :ابعسنبدبعامیظعل،لہسنبدمحم،ییحینبایبزادئہ،دمحمنباقحس،اعمصنبرمع،اسننبامکل،رضحتامثعؿنبایبامیلسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زجہیےنیلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1264

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابووائ ،١حرضت ٌ٣اذ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ ٍَ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٌَٕٔ ٣ُ ٩ِ ًَ ١اذ ٕ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

اب َتُٜو ُ٪
َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا َو َّج َض ُط إلٔ َی ا َِ ٟی َ ٩ٔ ٤أَ ََ ٣ز ُظ أَ َِ ٪یأ ِ ُخ َذ ٔ ٩ِ ٣کَُ ِّ١حاَ ٥ٕ ٔ ٟی ٌِىٔي ُِ ٣ح َت٤ّ ٔ ٠ا زٔی َّ ٨ارا أَ ِو ًَ ِس َُ ٟط ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ٔ ٌَ ٤ُ ٟ
اَف ِّی ث َٔی ْ
بٔا َِ ٟی َ٩ٔ ٤
دبعاہللنبدمحم،اوباعمفہی،اشمع،اوبفالئ،رضحتاعمذےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکنمیاکاریم
انبرکرفاہنایکوترفامایہکفاہں ےکابہدنفںےسوطبرزجہیرہابغلصخشےساکیدانیرفوصؽرکںیایاسےکاسمفیاعمرفیڑپکاںیل
وجنمیںیموہاتےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،اوباعمفہی،اشمع،اوبفالئ،رضحتاعمذ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زجہیےنیلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1265

راوی  :نٔی ،١ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابزاہ٣ ،٥سوٌ٣ ،ٚاذ ،حرضت ٌ٣اویہ

سو ٌَٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٚاذ ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی ٍَ َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیُ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥
ِٔ ٣ث َُ ٠ط
لیفن،اوباعمفہی،اشمع،اربامہ،رسمفؼ،اعمذ،رضحتاعمفہیےسیھبایسےکلثمرفاتیرمفیےہ۔
رافی  :لیفن،اوباعمفہی،اشمع،اربامہ،رسمفؼ،اعمذ،رضحتاعمفہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زجہیےنیلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1266

راوی ً :باض بً ٩بساٌٟویً ،٥بساٟزح ٩٤ب ٩ہانی ،ابونٌیَ ،٥شیَ ،ابزہی ٥ب٣ ٩ہاجز ،حرضت زیاز ب ٩جسیز

یَ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ضا ٔجز ٕ
َّاض بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟو ٔٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩صإ ٔ ٧ئ أَبُو نُ ٌَ ٕی ٥اَ ٨َّ ٟدع ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ ٧ا َ ٔ
َش ْ
َح َّسثَ َ٨ا ا ٌَِ ٟب ُ
یت َ ٨َ ٔ ٟؼ َاری بَىٔي َت َِِ ٔ ٠ب َْلَ ِٗ ُت َّ٩َ٠ا َِ٘ ٤ُ ٟات ٔ ََ ٍَ ٠و َْل َ ِسبٔي َ َّن اٟذُّ ِّریَّ ٍَ َّٓٔنيی َٛت َِب ُت
ًَ ِ ٩زٔ َیاز ٔ بِ ُٔ ٩ح َسیِز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َٟئ ٔ َِ ٩ب٘ ٔ ُ
َّ
َّ
ْصوا أَبِ َ٨ائ َ ُض َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َص َذا َحس ْ
رک بَ ََِ ٠ىٔي ًَ ِ٩
ا ِل َٔ ٜت َ
اب بَ ِی َُ ٨ض َِ ٥وبَي ِ َن أ ٨َّ ٟي ِّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسًَ ٥َ ٠ل َی أَ ََِ ٪ل یُ َُ ِّ ٨
ٔیث ُْ َ ٨ِ ٣

ٔیسا َٗا َ ٢أَبُو ًَل ٔ ٕی َوَ ٥َِ ٟی َِقأِ ُظ أَبُو َزا ُو َز ِٔی ا ٌِٟزِ َؿ ٍٔ َّ
اٟثاَ ٔ ٧یٍٔ
رک َص َذا ا َِ ٟحس َ
ٔیث إّٔ َ َِ٧ارا َطس ّ
أَ ِح ََ ٤س أََّ٧ط ک َ َ
َ
ٓ
َ
ا ٪یُ ُِ ٔ ٨
ابعس نب دبعامیظعل ،دبع ارلنمح نب اہین ،اوبمیعن ،رشکی ،اربمیہ نب اہمرج ،رضحت زاید نب دجری ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع
ےس رفامای ارگ ںیم زدنہ راہ وت ینب بلغت ےک اصنری ںیم ےس ڑلےنفاولں وک لتقرک دفں اگ افر اؿ یک افالد وک دیقی انبولں اگ ویکہکن وج
اعمدہہاؿےکافرروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملسےکدرایمؿوہااھتفہںیمےنیہرحتریایکاھتسجںیمرحتریاھتہکہیاینپافالدیک
دمدہنرکںی(افراوھنںےندمدیک)اوبداؤدےتہکںیہہکہیدحثیرکنمےہافرےھجمہیربخیچنہپےہہکاامؾادمحیھباسدحثیاکتخس
ااکنررکےتےھتافرضعبولوگںےکزند کیہیدحثیلثمرتمفکےہافراؿولوگںےناسدحثیوکدبعارلنمحنباہینرپرکنم
اجانےہ۔اوبیلعےتہکںیہہکاوبداؤدےنبجدفابرہہیاتکبولوگںےکاسےنمزپیھوتاسںیمہیرفاتیںیہنزپیھ۔
رافی  :ابعسنبدبعامیظعل،دبعارلنمحنباہین،اوبمیعن،رشکی،اربمیہنباہمرج،رضحتزایدنبدجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زجہیےنیلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1267

راوی ْ٣ :صٖ ب٤ً ٩زو ،یو٧ص ،اب ٩بٜير ،اسبان ب ٩نْص اسٌ٤ی ١بً ٩بساٟزح ٩٤رقشي ،حرضت ابً ٩باض

َح َّسثَ َ٨ا ُِّ َ ٣
ْص ُٖ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ا َِ ٟیام ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص َی ٌِىٔي ابِ َ ٩ب ُ َٜيِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَ ِس َب ُان بِ َُ ٩ن ِْصٕ ا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ُّی ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس
ْف
ٕ ِٔی َػ َ ٕ
َق ٔش ِّي ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا ََ ٢ػا َٟحَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَصِ َِ َ ٧ ١ح َز َ
اًَ ٪ل َی أَ ِٟفَ ِی حُ َّ ٍٕ ٠اِ ٨ِّ ٟؼ ُ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ ُ ٟ
َ
َ
َف ّسا َوثَ ََلث ٔي َن َبٌٔي ّرا َوث َ ََلث ٔي َن ٔ ٩ِ ٣کُٔ ِّ١ػ ِ٩ِ ٣ٔ ٕٕ ٨
َوا َِ ٟب٘ ٔ َّی ٍُ ِٔی َر َجبٕ یُ َؤ ُّزوَ َ ٧ضا إلٔ َی ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َو ًَ َورٔ ث ََلث ٔي َن ز ٔ ِر ًّا َوث ََلث ٔي َن َ َ
اٖ ِّ
أَ ِػ َٔ ٨
ا ٪بٔا َِ ٟی َِ َٛ ٩ٔ ٤ی ْس أَ ِو ُ َِس َر ْة ًَل َی أَ ََِ ٪ل
وََ ٟ ٪ضا َحًَّي َیزُ ُّزو َصا ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥إ ٔ ِ ٪ک َ َ
وَ ٪ؿا َٔ ُ٨٣
و ٪ب ٔ َضا َوا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
اٟش ََلحٔ َی ِِز ُ َ
ِ َ٘ َٓ ١س أَکَُ٠وا
ُخ َد َُ ٟض ٌِّ َٗ ٥ص َو ََل ُی ِٔتَُ٨وا ًَ ِ ٩زٔیٔ٨ض ٔ ِ٣َ ٥ا  ٥َِ ٟیُ ِح ٔسثُوا َح َسثّا أَ ِو َیأِکُُ٠وا اِّ ٟزبَا َٗا َ ٢إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
تُ ِض َس َُ َٟ ٦ض ِ ٥بَ ِی ٌَ ٍْ َو ََل یُ ِ َ
اِّ ٟزبَا َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز إٔذَا َن َ٘ ُـوا بَ ٌِ َف َ٣ا ا ِطتُر َٔن ًََِ ٠یض ٔ ِِ َ٘ َٓ ٥س أَ ِح َسثُوا

رصمػنبرمعف،ویسن،انبریکب،اابسطنبرصناامسلیعنبدبعارلنمحرقیش،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرجناؿےکاسیع ںوںےسحلصیکاسرشطرپہکفہاسؽںیمدفسہارڑپکےےکوجڑےاملسمونںوکدایرکںی
ےگ۔ آدےھرفص ںیم افر آدےھ ربج ںیم افر ایسرطح سیت زرںیہسیت وھگڑے سیت افٹن افر رہ مسق ےک اہحلس ںیم ےس سیت
سیتایھتہروجگنجںیماکؾآےتںیہ۔وطبراعرتیدایرکںیےگ۔افراملسمؿاساکذہمےتیلںیہہکاؿےکاامعتسؽےکدعباؿوک

فاسپرکدایرکںیےگ۔افرہیاعرتیدانیاسفتقوہاگبجنمیفاولںںیمےس وکیئدوھہکابزیرکےایدہعوکوتڑےاملسمونں
ےس اس رشط رپ ہک اؿ اک وکیئ رگاج رگاای ہن اجےئ اگ افر اؿ اک وکیئاپدری ہن اکنال اجےئ اگ افر ہن اؿ ےک دنی ںیم دماتلخ وہیگ افرہی
اسفتقکتوہاگبجکتہکفہوکیئیئنابتہناکنںیلایوسدوخریہنرکںی۔اامسلیعےناہک ہکرھپاوھنںےنوسدوخریرشفعرک
دی۔(بجاؿاکدہعوٹٹایگوتکلمرعبےساکنؽدیےئگ۔)
رافی  :رصمػنبرمعف،ویسن،انبریکب،اابسطنبرصنالیعمسنبدبعارلنمحرقیش،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجمویسںےسزجہیےنیلاکایبؿ
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
وجمویسںےسزجہیےنیلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1268

راوی  :اح٤س ب ٩س٨ا٣ ،٪ح٤س ب ٩بَل٤ً ،٢زاٗ ،٪لا ٪ابوح٤زہ ،حرضت ابً ٩باض

ض َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَ ِص َ١
ا ٪ا َِّ َ٘ ٟلا ٔ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َج َِ ٤ز َة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُٔ ٩س َ٨ا ٕ ٪ا َِ ٟوا ٔس ٔل ُّي َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ب ٔ ََل َٕ ٤ِٔ ً ٩ِ ًَ ٢ز َ
یص ا ُِ ٤َ ٟحو ٔس َّی ٍَ
َٓار َٔض َ٤َّ ٟا ََ ٣
ات َ٧ب ٔ ُّی ُض َِ َٛ ٥ت َب َُ ٟض ِ ٥إٔبُِ ٔ ٠
ادمح نب انسؿ ،دمحم نب البؽ ،رمعاؿ ،اطقؿ اوبزمحہ ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک بج الہ افرس ےک ربمغیپ اک ااقتنؽ وہ ایگ وت
اسیلبےناؿوکوجمتیسرپاگلدای۔
رافی  :ادمحنبانسؿ،دمحمنبالبؽ،رمعاؿ،اطقؿاوبزمحہ،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
وجمویسںےسزجہیےنیلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1269

راوی ٣ :شسز ب٣ ٩سہس ،سٔیا٤ً ،٪زو ب ٩زی٨ار ،حرضت ً٤زو ب ٩اوض  ،ابواٟظٌثاء

ض َوأَبَا َّ
ئ َٗا َ٢
اٟظ ٌِ َثا ٔ
س َص ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ َس ٍَ ٔ٤بَ َحا َ ٍَ ٟیُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٤زو بِ َ ٩أَ ِو ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّسزُ بِ ُِ َ ٣ُ ٩
اب ًُ ََ ٤ز َٗ ِب َِ ٣َ ١وتٔطٔ بٔ َش َ ٍٕ ٨ا ِٗ ُتُ٠وا ک ُ ََّ ١س ٔ
ارحٕ َو َ َِّفُٗوا بَي ِ َن
ُُ ٨ِ ٛت کَات ٔ ّبا َ ٔ ٟحزِ ٔ
ئ بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اؤیَ ٍَ ًَ ِّ ٥اْلِ َ ِح َ ٕٔ ٨بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص إٔذِ َجائ َ َ٨ا َ ٔ ٛت ُ

ض
ارح َو َ َّ
َف ِٗ َ٨ا بَي ِ َن کَُ ِّ١ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١ا ُِ ٤َ ٟحو ٔ
َح ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦ا ُِ ٤َ ٟحو ٔ
کُ ِّ١ذٔی ََ ِ ٣
ض َواَ ِ ٧ض ِوص ُِ ٩ِ ًَ ٥اٟزَّ ِ٣زَ ََ َ٘ َٓ ٍٔ ٣ت ِ٨َ ٠ا ِٔی َی ِو ٕ ٦ثَ ََلثَ ٍَ َس َو ٔ َ
اب اہللٔ َو َػ َ ٍَ ٨كَ ٌَا ّ٣ا َٛثٔي ّرا ٓ ََس ًَاص َُِ ٌََ ٓ ٥ز َق َّ
رق َب ِِ ٕ ١أَ ِو
ٕ ًَل َی َٓ ِد ٔذظ َٔٓأَکَُ٠وا َو ٥َِ ٟیُزَ ِ٣ز ٔ ُ٣وا َوأَ ِِ َ٘ ٟوا و ٔ َِ
رحیٔ٤طٔ ِٔی َ ٔ ٛت ٔ
َو َ ٔ
اٟش ِی َ

ض َحًَّي َطض ٔ َس ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
ٖ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َب ِِ َ٠ي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟورٔ َٔ ٚو ٥َِ ٟیَ٤َ ًُ ٩ِ ُٜزُ أَ َخ َذ ا ِٟحٔزِیَ ٍَ ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٤َ ٟحو ٔ
ض َص َح َز
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َخ َذ َصا ُٔ ٣َ ٩ِ ٣حو ٔ

دسمدنبرسمدہ،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،رضحترمعفنبافسافراوبااثعشلءےسرفاتیےہہکاجبہلاکایبؿےہہکںیمافنحنبسیق
ےکاچچزجءنباعمفہیاکیشنماھت۔اکی رمہبتامہرےاپسرضحترمعاکاکیطخایکنفافتےساکیاسؽلبقآای سجںیمہیاھکلاھت
ہک امر ڈاول رہ اجدفرگ وک افر وجمویسں ےک احمرؾ ںیم دجایئ رک دف (فہ احمرؾ ںیم اشدیرک ےتیل ںیہ) افر عنمرک دف اؿ وک انگنگےن ےس (ہی
ولگاھکےنےکدعبانگنگےتںیہ۔وتمہےناکی دؿںیمنیتاجدفرگفںوکلتقایکافرسجوجمیسےکاکنحںیماسیکرحمؾوعرت
یھت اںیمس رفتقی رک دی افر ادمح نب سیق ےن تہب اس اھکان وکپاای رھپ اپرویسں وک الب اجیھب افر ولتار وک اینپ راؿ رپ راھک اوھنں ےن اھکای
نکیلانگنگایںیہنافراوھنںےناکیرچخایدفرچخفںےک وبھجےکربارباچدنیشیپایکافررضحترمعےنوجمویسںےسزجہیںیہنایل
اہیںکتہکدبعارلنمح نب وعػےنوگایہدیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرجہاپرویسں ےسزجہیایل اھت۔(رجہاکی
اگؤںاکانؾےہ۔)
رافی  :دسمدنبرسمدہ،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،رضحترمعفنبافس،اوبااثعشلء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
وجمویسںےسزجہیےنیلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1270

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩شٜين ،یحٌي ب ٩حشا ،٪ہظی ،٥زاؤز ب ٩ابی ہ٨سٗ ،ظير ب٤ً ٩زو ،بحاٟہ بً ٩بسہ ،حرضت ابً ٩باض

اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َزا ُوزُ بِ ُ ٩أَبٔی ص ٔ ِٕ ٨س ًَ ُِٗ ٩ظَ ي ِر ٔبِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ا َِ َ ٟمَيم ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩ح َّش َ

وض أَصِ َٔ ١ص َح َز إلٔ َی
ًَ ِ ٩بَ َحا َ ٍَ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب َس َة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َحیِ َٔ ٩وص ُُِ ٣َ ٥ح ُ
ض َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِس َب ٔذیِّي َن ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِ ٟب ِ َ
َخ َد ٓ ََشأ َ ُِ ٟتطُ َ٣ا َٗ َضي اہللُ َو َر ُسوُٟطُ ٓ ٔیَٗ ٥ِ ُٜا ٌََّ َ ٢ش ُُِٗ ٠ت َِ ٣ط َٗا َ٢
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٜ ٤ََ ٓ ٥َ ٠ث ً ٔ َِ ٨س ُظ ث ُ ََّ َ ٥
َٗ ١ا ََ ٢و َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
اض بٔ َ٘ ِو ِٔ ًَ ٢ب ٔس
ٖ َٗب ٔ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ض ِ ٥ا ِٟحٔزِیَ ٍَ َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ِاْل ٔ ِس ََل ُ ٦أَ ِو ا ِِ َ٘ ٟت ُ
ض َٓأ َ َخ َذ اُ ٨َّ ٟ

اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ َو َت َز ُٛوا َ٣ا َسُ ٌِ ٔ٤ت أََ٧ا ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِس َب ٔذ ِّی

دمحم نب نیکسم ،ییحی نب اسؿ ،میشہ،داؤد نب ایب دنہ ،ریشق نب رمعف ،اجبہل نب دبعہ ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رحبنی ےک
رےنہفاےلاسویںںیمےساکیصخش(ہیرجہےکوجمیسںیہ)روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآایافروھتڑیدریآپ
ت
ےکاپسرہھٹاراہ۔بج فہ اجےناگلوتںیمےناس ےسوپاھچہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن مھاارےابرےںیمایک ہلصیف
ت
ایک؟ ےنہکاگل تہبربا ںیم ےن اہکپچ رہ رھپاس ےن ہلصیف یک لیصفتیئاےتوہےئاہک ہک مھاارےربمغیپ ےنہی ہلصیف ایک ےہہک ای وت مہ
االسؾ وبقؽ رکںیل ای لتق ےک ےیل ایتر وہ اجںیئ۔ انب ابعس ےتہک ںیہ ہک رگم دبعارلنمح نب وعػ اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اؿ یک رطػ ےس زجہی انیل وبقؽ ایک اھت افرولوگں ےن دبعارلنمح نب وعػ ےک وقؽ یہ وک ربتعم امان ےہ افر اوھنں
ےن اسی ےس وج انس اس وک وھچڑ دای۔ (ویکہکن دبعارلنمح نب وعػ اکی لیلج ادقلر احصیب ںیہ افر رشعہ رشبمہ ںیم اشلم ںیہ وا ہ
اسیاکیاکرفےہذہلااساکوقؽربتعمہنوہاگ۔)
رافی  :دمحمنبنیکسم،ییحینباسؿ،میشہ،داؤدنبایبدنہ،ریشقنبرمعف،اجبہلنبدبعہ،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زجہیفوصؽرکےنںیمیتخسرکےناکایبؿ
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زجہیفوصؽرکےنںیمیتخسرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1271

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩زاؤز اب ٩وہب ،یو٧ص ب ٩یزیس ،اب ٩طہاب ،حرضت رعوہ ب ٩زبير

رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔأَ َّ ٪صٔظَ َا٦
یس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص بِ َُ ٩یز ٔ َ
اب ًَ ِِ ُ ٩
ئ ا ِٟحٔزِ َی ٍٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َص َذا َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ٢
اسا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٔ ٟ٘ب ٔم ِٔی أَ َزا ٔ
بِ ََ ٩حٔٔ ٜی ٥بِ ٔ ٩حٔزَاَ ٕ ٦و َج َس َر ُج َّل َوص َُو ًَل َی ح َِٔ ٤ؽ یُظَ ُِّ ٤ص ّ َ ٧
اٟسَ ِ ٧یا
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ی ٌَُ ِّذ ُب َّأ ٟذ َ
ی ٩ی ٌَُ ِّذب ُ َ
اض ِٔی ُّ
و ٪اَ ٨َّ ٟ

امیلسؿ نب داؤد انب فبہ ،ویسن نب سیدی ،انب اہشب ،رضحت رعفہ نب زج  ،ےس رفاتی ےہ ہک اشہؾ نب میکح ےن اکی صخش وک
داھکیوج(اکیالعہق)صمحاکاحمکاھت۔ہکفہدنچیطبقولوگںوکزجہیفوصؽرکےنیکاخرطدوھپںیمڑھکاےیکوہےئاھت۔اشہؾےن
اہک ہی ایک ےہ؟ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک ولگ داین ںیم (ےب وصقر) ولوگں وک ذعاب
دےتیںیہاہللاعتیلاںیھن(آرختںیم)التبمےئذعابرکےاگ۔
رافی  :امیلسؿنبداؤدانبفبہ،ویسننبسیدی،انباہشب،رضحترعفہنبزج ،

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

بجذیماکرفامؽِاجترتےلرکولںیٹوتاؿےسدوساںہصحوصحمؽایلاجےئاگ
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
بجذیماکرفامؽِاجترتےلرکولںیٹوتاؿےسدوساںہصحوصحمؽایلاجےئاگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1272

راوی ٣ :شسز ،ابواحوؾ ،اب ٩سائب ،حرضت رحب بً ٩بیس اہلل

ؾ َح َّسثَ َ٨ا ًَ َلا ُئ بِ َُّ ٩
رح ٔب بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَبٔی أ ُ ِّ٣طٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
اٟشائ ٔٔب ًَ ِِ َ ٩
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا ا ُِ ٌُ ٟظو ُر ًَل َی ا َِ ٟی ُضوز ٔ َواَ ٨َّ ٟؼ َاری َوَِ ٟی َص ًَل َی ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن ًُ ُظ ْور
دسمد ،اوباوحص ،انب اس بئ ،رضحت رحب نب دیبع اہلل ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن اےنپ دادا ےس انس افر اوھنں ےن اےنپ ابپ
ےس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک (امؽ اجترت ںیم ےس) دوساں ہصح وہید ف اصنری ےس ایل اجےئ اگ افر
املسمونںےسہنایلاجےئاگ۔
رافی  :دسمد،اوباوحص،انباسبئ،رضحترحبنبدیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
بجذیماکرفامؽِاجترتےلرکولںیٹوتاؿےسدوساںہصحوصحمؽایلاجےئاگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1273

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بیسا٤ٟحاربی ،وٛیٍ ،سٔیاً ،٪لاء ب ٩سائب ،حرضت رحب بً ٩بیس اہلل

ئ بِ َّٔ ٩
رح ٔب بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي
اَ ًَ ٩ِ ًَ ٪لا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس ا َِ ٤ُ ٟحارٔب ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اٟشائ ٔٔب ًَ ِِ َ ٩
ا ٪ا ُِ ٌُ ٟظورٔ
َخ ْاد ََ َ َ٣
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗا ََ َ ٢
دمحم نب دیبعااحملریب ،فعیک ،ایفسؿ ،اطعء نب اسبئ ،رضحت رحب نب دیبع اہلل ےس یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس
وہفمؾیکرفاتیایبؿرکےتںیہ۔سبرفؼہیےہہکاسرفاتیںیمرشعےکاجبےئرخاجاکظفلاامعتسؽوہاےہ۔
رافی  :دمحمنبدیبعااحملریب،فعیک،ایفسؿ،اطعءنباسبئ،رضحترحبنبدیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
بجذیماکرفامؽِاجترتےلرکولںیٹوتاؿےسدوساںہصحوصحمؽایلاجےئاگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1274

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪حرضت ًلاء

رک بِ َٔ ٩وائ َٕٔ ٩ِ ًَ ١خأٟطٔ َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ًَ ٩ِ ًَ ٪لا ٕئ ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١بَ ِ ٔ
ور ًَل َی ا َِ ٟی ُضوز ٔ َواَ ٨َّ ٟؼ َاری
ْش َٗ ِومٔی َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ا ُِ ٌُ ٟظ ُ
ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أ ُ ًَ ِّ ُ
دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،رضحت اطعء ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن اکی صخش ےس انس سج اک قلعت رکب نب فالئ ےس اھت۔
اس ےن اےنپ امومں ےس انس فہ ےتہک ےھت ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےسدرایتف ایک ہک ںیم اےنپ ہلیبق فاولں ےس
اصنری رپ ےہ۔ (املسمونں رپ اچوسیلاں ہصح
دوساں ہصح فوصؽ ایک رکفں؟ آپ ےن رفامای (امؽ اجترت ںیم) رشع رصػ وہید ف ی
زوکةےہ۔)
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،رضحتاطعء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
بجذیماکرفامؽِاجترتےلرکولںیٹوتاؿےسدوساںہصحوصحمؽایلاجےئاگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1275

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابزاہی ،٥ابونٌیً ،٥بساٟشَلً ،٦لاء ب ٩سائب ،حرضت رحب بً ٩بیساہلل

ئ بِ َّٔ ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟبزَّا ُز َح َّسث َ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس َّ
رح ٔب بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ
اٟش ََلَ ًَ ٩ِ ًَ ٔ ٦لا ٔ
اٟشائ ٔٔب ًَ ِِ َ ٩
بِ ٔ٤ًُ ٩يِر ٕ َّ
اٟث َ٘ف ٔ ِّی ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔي َت َِِ ٔ ٠ب َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِسُ ٤َِ ٠ت َو ًَ َّ٤َ ٠ىٔي ِاْل ٔ ِس ََل َ٦
َ
ٕ آ ُخ ُذ اٟؼَّ َس َٗ ٍَ ِٔ َٗ ٩ِ ٣ومٔی ٔ ٩ِ ٤َّ ٣أَ ِس ٥ََ ٠ث ُ ََّ ٥ر َج ٌِ ُت إَِٔ ٟیطٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ک ُ ُّ٣َ ١ا ًَ ََّ ٤ِ ٠تىٔي َٗ ِس َحٔٔوِ ُتطُ إ ٔ ََّل
َو ًَ َّ٤َ ٠ىٔي َِ ٛی َ
ُ
ور ًَل َی اَ ٨َّ ٟؼ َاری َوا َِ ٟی ُضوز ٔ
ْشص َُِٗ ٥ا َََ ٢ل إٔ٤َ َّ ٧ا ا ُِ ٌُ ٟظ ُ
اٟؼَّ َس َٗ ٍَ أََٓأ ًَ ِّ ُ
دمحمنباربامیہ،اوبمیعن،دبعاالسلؾ،اطعءنباسبئ،رضحترحبنبدیبعاہللےسرفاتیےہہکاوھنںےناےنپداداےسانسفہےتہک
ےھتہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہاافراالسؾوبقؽایک۔سپآپےنےھجماالسؾیکمیلعدیافرہییھبیئاایہک
ںیماینپوقؾےکاؿولوگںےسوجاملسمؿوہاجںیئسکاسبےسدصہقفوصؽایکرکفں۔(ھچکرعہصےکدعبدفابرہ )ںیمولٹ

رکآپےکاپسایگافررعض ایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!آپےنوجھچکےھجماھکسایاھت فہےھجمایدےہسبرصػدصہق
ےک قلعتم اید ہن راہ۔ ایک ںیم اؿ ےس (امؽ اجترت ںیم ےس) دوساں ہصح فوصؽ ایک رکفں؟ آپ ےن رفامای ںیہن! امؽ اجترت)
دوساںہصحوترصػوہیدفاصنریرپےہ۔
رافی  :دمحمنباربامیہ،اوبمیعن،دبعاالسلؾ،اطعءنباسبئ،رضحترحبنبدیبعاہلل
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
بجذیماکرفامؽِاجترتےلرکولںیٹوتاؿےسدوساںہصحوصحمؽایلاجےئاگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1276

راوی ٣ :ح٤س بً ٩یسي ،اطٌث ب ٩طٌبہ ،اركاة ب٨٣ ٩ذر ،حٜی ٥ب٤ً ٩ير ،احوؾ ،حرضت رعباق ب ٩ساریہ

ؾ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي َح َّسثَ َ٨ا أَ ِط ٌَ ُث بِ ُُ ٩ط ٌِ َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا أَ ِركَاةُ بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َحٜٔی َ ٥بِ َ٤َ ًُ ٩ي ِر ٕأَبَا اْلِ َ ِح َو ٔ
َِم َٗا ََ٧ ٢زَ ِ٨َ ٟا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ِیب َ َر َو َُ ٌَ ٣ط َُ ٌَ ٣َ ٩ِ ٣ط ٔ٩ِ ٣
اٟشِّ ٔ ٠
یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩ا ِِ ٌٔ ٟزبَ ٔ
اق بِ َٔ ٩سارٔیَ ٍَ ُّ

رکا َٓأَٗ َِب َ ١إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َُ ٣ح َُّ ٤س أَ َل ٥ِ ُٜأَ َِ ٪ت ِذبَ ُحوا
أَ ِػ َحابٔطٔ َوک َ َ
اَ ٪ػاح ُٔب َخ ِیب َ َر َر ُج َّل َ٣ارٔ ّزا ُّ َ ٨ِ ٣
ٔب َی ٌِىٔي أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َ ٢یَا ابِ َِ ًَ ٩و ٕ
َ ث ُ ََّ ٧ ٥از ٔ
حُ َُ ٤زَ٧ا َو َتأِکُُ٠وا ث َ ََ ٤زَ٧ا َو َت ِ ٔ
َف َس َ
رضبُوا ن َٔشائ َ َ٨ا َٓ َِـ َ
ٖ ِار َِ ٛب َ َ
أَ ََل إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح ََّ ٍَ ٨لَ َت ٔح ُّ ١إ ٔ ََّل ِ ٤ُ ٔ ٟؤ َٔ ٩ٕ ٣وأَ ِ ٪ا ِج َتٌُ ٔ٤وا ٠ٟٔؼَّ ََلة ٔ َٗا ََٓ ٢ا ِج َت ٌَُ ٤وا ث ُ ََّ ٥ػلَّی بٔض ٔ ِ ٥أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ َٗ ٥ا٦
َّ
َٓ َ٘ا َ ٢أَ َی ِح َش ُب أَ َح ُس َُّ ٣ُ ٥ِ ٛت ٜٔئّا ًَل َی أَرٔیَٜتٔطٔ َٗ ِس َیو ُُّ ٩أَ َّ ٪اہللَ  ٥َِ ٟیُ َ ِّ
َقآ ٔ ٪أَ ََل َوإنٔيی َواہللٔ َٗ ِس َو ًَوِ ُت
َح َِ ٦ط ِیئّا إَٔل َ٣ا ِٔی َص َذا ا ِِ ُ ٟ
اب إ ٔ ََّل
َقآ ٔ ٪أَ ِو أَ ِٛثَرُ َوإ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َّ ٥َِ ٟ ١یُ ٔح ََّ ١ل ٥ِ ُٜأَ َِ ٪ت ِس ُخُ٠وا ب ُ ُی َ
وت أَصِ ٔ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
َوأَ َِ ٣ز ُت َوَ َ ٧ض ِی ُت ًَ ِ ٩أَ ِط َیا َئ إَٔ َّ ٧ضا َِ ٔ٤ٟث ُ
 ١ا ِِ ُ ٟ
ِ َب ن َٔشائ ٔض ٔ َِ ٥و ََل أَک ِ َ ١ث َٔ٤ارٔص ِٔ ٥إٔذَا أَ ًِ َل ِو َُّ ٥ِ ٛأ ٟذی ًََِ ٠یض ٔ ِ٥
بّٔٔذِ َٕ ٪و ََل َ ِ

دمحم نب یسیع ،اثعش نب ہبعش ،اراطۃ نب رذنر ،میکح نب ریمع ،اوحص ،رضحت رعابض نباسرہی ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآ ہل فملس ےک اسھت ربیخ ںیم ارتے۔ افر آپ ےک اسھت آپ ےک ااحصب یھب ےھت افر ربیخ اک احمک اکی رشری افر
ت
رس ش صخش اھت۔ فہ روسؽ اہلل ےک اپس آای افر وبال اے دمحم! ایک مھاارے ےیل ہی اجزئ ےہ ہک مت امہرے دگوھں وک ذحب رک ڈاول
امہرےلھپاھکاجؤافرامہریوعروتںوکامرف۔اسیکہیابتنسرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہصغآایگافررفامایاےانب
وعػ! اےنپ وھگڑے رپ وسار وہ اجؤ افر ہی االعؿ رک دف ہک تنج الحؽ ںیہن ےہ۔ رگم ومنم ےک ےیل افرامنز ےک ےیل عمج وہ اجؤ سپ
بس ولگ امنز ےک ےیل عمج وہ ےئگ افر اےنپ امنز زپاھیئ امنز ےس رفاتغ ےک دعب آپ ڑھکے وہےئ افر رفامای ایک مت ںیم ےس وکیئ

صخشاینپدنسمرپہیکتاگلرکہیاتھجمسےہہکاہللاعتیلےنرصػایہنزیچفںوکرحاؾرقاردایےہسجاکذرکرقآؿاپکںیمےہایھچ
رطحنسولںیمےنمتوکتحیصنیکافرمکحایکافردنچابوتںیکاممتعنیکا فرہیبسزیچںیاینتیہںیہینتجہکرقآؿںیمںیہایاس
ےسزادئ۔افراہللاعتیلےنمترپالحؽںیہنایکالہاتکبےکرھگفںںیمداہلخرگمااجزتےسافرہناؿیکوعروتںوکامراناجزئےہ
افرہناؿےکلھپاھکانرگمبجہکفہلھپفریغہمتوکاسرطحدیاجںیئسجرطحدانیاؿرپرقمرایکایگےہ(ینعیوطبرزجہی)
رافی  :دمحمنبیسیع،اثعشنبہبعش،اراطۃنبرذنر،میکحنبریمع،اوحص،رضحترعابضنباسرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
بجذیماکرفامؽِاجترتےلرکولںیٹوتاؿےسدوساںہصحوصحمؽایلاجےئاگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1277

راوی ٣ :شسز ،سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،ابوًوا٧ہ٨٣ ،ؼور ،ہَل٢

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َو َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗاَلَ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٍَ َ ٧ؼورٕ ًَ ِ ٩ص ََٔل َٕ ٩ِ ًَ ٢ر ُج َٕ ٩ِ ٣ٔ ١ث٘ ٔ ٕ
یٕ ًَ َِ ٩ر ُج ٕ٩ِ ٣ٔ ١
و٪
وَِ ٠ًَ ٪یض ٔ َِ َٓ ٥ی َّت ُ٘و ٥ِ َُٜ٧بٔأ َ َِ ٣وأٟض ٔ ُِ ٥ز َ
وِ َٗ ٪و ّ٣ا َٓ َتوِ َضزُ َ
ُج َض ِی ََٗ ٍَ ٨ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥ِ ُٜ٠َّ ٌََ ٟ ٥َ ٠ت َ٘ات ٔ َُ ٠
َ َُّٓٔ َّ ٧ط َلَ
أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ َِ ٥وأَبِ َ٨ائ ٔض ٔ َِٗ ٥ا ََ ٢سٌ ْ
ٔیس ِٔی َحسٔیثٔطٔ َٓ ُی َؼاُ ٔ ٟحوًَ ٥ِ َُٜ٧ل َی ُػِٕ ٠ح ث ُ ََّّ ٥ات َٔ َ٘ا ٓ َََل ُت ٔؼیبُوا ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥ط ِیئّا ٓ َِو َ ٚذََ ٔ ٟ
َی ِؼُ٠حُ َل٥ِ ُٜ
دسمد،دیعسنبوصنمر،اوبوعاہن،وصنمر،الہؽ،ہلیبقہنیہج ےکاکیصخشےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن
رفامای یرقنبی مت اکی وقؾ ےس ڑلف ےگ افر اس رپ اغبل آ اجؤ ےگ سپ فہ مت ےس اینپ اجونں افر اینپ افالدفں وک امؽ ےک دبہل ںیم اچب
ںیل ےگ (ہی دسمد یک رفاتی یھت دیعس یک رفاتی ویں ےہ)۔ سپ فہ مت ےس امؽ ےک دبہل ںیم حلص رکںی ےگ۔ اس ےک دعب دفونں
ت
رافیقفتمںیہہک۔سپمتاؿےساسےسزادئھچکہنانیلویکہکن مھاارےےیلہیزایدہانیلاجزئںیہنےہ۔
رافی  :دسمد،دیعسنبوصنمر،اوبوعاہن،وصنمر،الہؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
بجذیماکرفامؽِاجترتےلرکولںیٹوتاؿےسدوساںہصحوصحمؽایلاجےئاگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1278

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩زاؤز ،اب ٩وہب ،ابوػُخ ،ػٔوا ٪ب ٩س٠ی،٥

ُخ ا ِ٤َ ٟسٔیىٔ ُّي أَ ََّ ٪ػٔ َِوا َ ٪بِ َُ ٩سَِ ٠ی ٕ ٥أَ ِخب َ َر ُظ ًَ َِّٔ ً ٩سة ٕ ٔ٩ِ ٣
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔي أَبُو َػ ِ ٕ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠آبَائ ٔض ٔ ِ ٥زَٔ ِ ٧ی ٍّ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ََل َ٩ِ ٣
أَبِ َ٨ا ٔ
ئ أَ ِػ َح ٔ
ٔیب َنٔ ِٕص َٓأََ٧ا َححٔی ُح ُط یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا ٍَٔ٣
هَ ٌَ ٣ُ ٥ََ ٠اص ّٔسا أَ ِو اَ ِ ٧ت َ٘ َؼ ُط أَ ِو ک َ َُّ َٔ ٠ط ٓ َِو َ ٚكَا َٗتٔطٔ أَ ِو أَ َخ َذ ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِیئّا بٔ َِي ِر ٔك ٔ
امیلسؿ نب داؤد ،انب فبہ ،اوبرخص ،وفصاؿ نب میلس ،دعہ ،دنچ ااحصب روسؽ ےک ںوٹیں ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن اےنپ ابوپں
ےس وج اکی دفرسے ےک زعسی ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش یسک اعمدہ (ذیم) رپ  مل رکے اگ ای اس
ےک قح ںیم یمک رکے اگ ای اوکس اس یک اطتق ےس زایدہ فیلکت دے اگ ای اس یک راض دنمی ےک ریغب اس ےس وکیئ زیچ ےل ےل اگ وت
ایقتمےکدؿںیمایکسرطػےستجحرکفںاگ۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،اوبرخص،وفصاؿنبمیلس،
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسذیماکایبؿوجدفراؿاسؽاملسمؿوہاجےئوتایکاسےسزجہیایلاجےئاگ
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
اسذیماکایبؿوجدفراؿاسؽاملسمؿوہاجےئوتایکاسےسزجہیایلاجےئاگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1279

راوی ً :بساہلل ب ٩جزاح ،جزیزٗ ،ابوض ،حرضت ابً ٩باض

ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
وض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّاحٔ ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ ًَ َِٗ ٩اب ُ َ
َِ ٟی َص ًَل َی ا ِِ ٤ُ ٟشٔ ٥ٔ ٔ ٠جزِ َی ٍْ
دبعاہللنبرجاح،رجری،اقوبس ،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس ےنرفامای املسمؿرپزجہی
ںیہنےہ۔
رافی  :دبعاہللنبرجاح،رجری،اقوبس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
اسذیماکایبؿوجدفراؿاسؽاملسمؿوہاجےئوتایکاسےسزجہیایلاجےئاگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1280

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕ َٗا َُ ٢سئ ٔ َُ ١سٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪ت ِٔ ٔشير ٔ َص َذا َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا أَ ِسَََ ٓ ٥ََ ٠ل ٔجزِیَ ٍَ ًََِ ٠یطٔ
دمحمنب،ریثےسرفاتیےہہکرضحتایفسؿےساسدحثیاک(ینعی افرپفایلدحثیاک)بلطموپاھچایگوتاوھنںےنرفامایہکبج
(وکیئذیماکرف)املسمؿوہاجےئوتاسرپ(اؿدونںاکوجسگرت ےںیہ)زجہیہنوہاگ۔
رافی  :دمحمنب،ریث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾےکےیلرشمنیکاکدہہیوبقؽرکان
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
اامؾےکےیلرشمنیکاکدہہیوبقؽرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1281

راوی  :ابو توبہ ،ربیٍ ب٧ ٩آٌٍ٣ ،اویہ اب ٩سَل ،٦زیس ،حرضت ًبساہلل ہوازنی

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َت ِوبَ ٍَ اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ َُ٧ ٩آ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ٍُ َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩س ََّلَ ٩ِ ًَ ٕ ٦زیِ ٕس أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أَبَا َس ََّلَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اہللٔ

ٕ کَاِ َ ٧ت َن َٔ َ٘ ٍُ
ا َِ ٟض ِو َزن ٔ ُّی َٗا َُ ٔ َٟ٘ ٢
یت ب ٔ ََل َّل َُ ٣ؤ ِّذ ََ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َحََ ٠ب َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا ب ٔ ََل َُ ٢ح ِّسثِىٔي َِ ٛی َ

ا ٪إٔذَا
اُ َٟ ٪ط َط ِی ْئ ُُ ٨ِ ٛت أََ٧ا َّأ ٟذی أَلٔی ذََ ٔ ٟ
َ ُٔ ٨ِ ٣ط ُُ ٨ِ ٣ذ َب ٌَ َث ُط اہللُ إلٔ َی أَ ِ ٪تُ ُوِ ي َی َوک َ َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا ک َ َ
َ
َق ُق َٓأ َ ِطتَر ٔی َٟطُ ا ِٟبُرِ َز َة َٓأ َ ُِ ٛشو ُظ َوأُكٌِ ُٔ٤طُ َحًَّي ا ًِت َ َر َؿىٔي
َفآ ُظ ًَارٔ ّیا َیأ ِ ُ٣زُنٔی َٓأََ ِ ٧لَٓ ُٙ ٔ ٠أ َ ِس َت ِ ٔ
أ َتا ُظ ِاْل ٔ ِن َشا ُِ ٣ُ ٪ش٤ّ ٔ ٠ا َ َ
َات یَ ِوٕ ٦
َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ا ٪ذ َ
ْشٔٛي َن َٓ َ٘ا ََ ٢یا ب ٔ ََل ُ ٢إ ٔ َّ٨ِ ٔ ً ٪سٔی َس ٌَ ٍّ ٓ َََل َت ِش َت ِ ٔ
َق ِق ٔ ٩ِ ٣أَ َح ٕس إ ٔ ََّل ٔ٣ىِّي َٓٔ ٌََُِ ٠ت َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِ ٪ک َ َ
ْش ُک َٗ ِس أَٗ َِب َِٔ ١ی ً َٔؼابَ ٍٕ ٔ ٩ِ ٣اُّ ٟتحَّارٔ َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َِ ٪رآنٔی َٗا ََ ٢یا َح َبش ُّٔي ُُِٗ ٠ت َیا َٟبَّا ُظ
َت َو َّؿأ ِ ُت ث ُ َُّ ٤ُِ ٗ ٥ت ْٔل ُ َؤ ِّذ َ ٪بٔاٟؼَّ ََلة ٔ َّٓٔذَا ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ

َ َوبَي ِ َن َّ
َ َوبَ ِی َُ ٨ط أَ ِربَ ٍْ
یب َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا بَ ِی ََ ٨
َٓ َت َحض ََّ٤ىٔي َو َٗا َ ٢لٔی َٗ ِو َّل َُٔ٠یوّ ا َو َٗا َ ٢لٔی أَ َت ِسرٔی َ ٥ِ ٛبَ ِی ََ ٨
اٟظ ِضز ٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ ٔ
رق ْ
ض َحًَّي إٔذَا
َ َٓأ َ ُر ُّز َک َتزِع َی ا ِ٤َ َٛ ٥َ ٨َ َِ ٟا َُ ٨ِ ٛت َٗ ِب َ ١ذََ ٔ ٟ
َٓآ ُخ ُذ َک ب ٔ َّأ ٟذی ًََِ ٠ی َ
َ َٓأ َ َخ َذ ِٔی َن ِٔ ٔسي َ٣ا َیأ ِ ُخ ُذ ِٔی أَ ِن ُٔ ٔص ا٨َّ ٟا ٔ
َػ َِّ ٠ی ُت ا َِ ٌَ ٟت ََ ٍَ ٤ر َج ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی أَصِٔ٠طٔ َٓا ِس َتأِذَُ ِ ٧ت ًََِ ٠یطٔ َٓأَذ ٔ َ ٪لٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت

ْش َک ا َّٔ ٟذی ُُ ٨ِ ٛت أَ َت َسیَّ ُُ ٨ِ ٣ٔ ٩ط َٗا َ ٢لٔی ََ ٛذا َو ََ ٛذا َوَِ ٟی َص ً ٔ َِ ٨س َک َ٣ا َت ِ٘ ٔضي ًَىِّي َو ََل ً ٔ ِ٨سٔی َوص َُو َٓا ٔؿهٔی َٓأِذ َِ٪
َوأُم يی إ ٔ َّ ٪ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
یِ َٗ ٩س أَ ِس٤َُ ٠وا َحًَّي یَ ِزز َُ ٚاہللُ َر ُسو َٟطُ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َی ِ٘ ٔضي ًَىِّي
ئ َّأ ٟذ َ
ئ اْلِ َ ِح َیا ٔ
لٔی أَ ِ ٪آبَ َ ٙإلٔ َی َب ٌِ ٔف َص ُؤَلَ ٔ
َّ
َّ
اٟؼ ِبحٔ اْلِ َ َّو ٔ٢
ٓ ََ
َُخ ِج ُت َحًي إٔذَا أَ َت ِی ُت َ٨ِ ٣زلٔی َٓ َح ٌَُِ ٠ت َس ِیف ٔی َو ٔج َزابٔی َو َن ٌِلٔی َو َٔ ٣حىِّي ً ٔ َِ ٨س َرأِسٔي َحًي إٔذَا ا ِنظَ َّ٤ُ ًَ ٙوزُ ُّ
اَ ٪ی ِش َعی َی ِسًُو َیا ب ٔ ََل ُ ٢أَ ٔج ِب َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َحًَّي أَ َت ِی ُت ُط َّٓٔذَا
أَ َر ِز ُت أَ ِ ٪أََ ِ ٧لَّٔٓ َٙ ٔ ٠ذَا إ ٔ ِن َش ْ

ات ًََ٠یض َّ٩أَ ِح٤اُٟضِ ٓ َّ٩
َ اہللُ
ْش َٓ َ٘ ِس َجائ َ َ
أَ ِربَ ٍُ َرکَائ َٔب ُ٨َ ٣ا َخ ْ ِ ٔ َ ُ
ِ
َاس َتأ َذُ ِ ٧ت َٓ َ٘ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَبِ ٔ ِ

بٔ َ٘ َـائ ََٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أََ ٥َِ ٟت َز اٟزَّکَائ َٔب ا ِ٨َ ٤ُ ٟا َخا ٔ
ََ رٔ َٗابَ ُضَ َّ٩و َ٣ا ًََِ ٠یضَِٔ ٠ًَ ٪َّ ٔ َّٓ َّ٩یضِٔ ٔ ٛ َّ٩ش َو ّة
ت اْلِ َ ِربَ ٍَ َٓ ُُِ٘ ٠ت بَل َی َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٟ ٪

ُک ا َِ ٟحس َ
ٔیث ث ُ َّ ٥اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت إلٔ َی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َّٓٔذَا َر ُسو ُ٢
َوكَ ٌَا ّ٣ا أَص َِساصُ َّ٩إلٔ َ َّی ًَؤی ََُ ٓ ٥س َک َٓاِٗب ٔ ِـ ُضَ َّ٩واٗ ِٔف َزیِ ََ ٨
َ َٓٔ ٌََُِ ٠ت ٓ ََذ َ َ
ا٪
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اً ْٔس ِٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ ٓ ََش َُّ ٤ِ ٠ت ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ٓ ٌََ َ٣َ ١ا ٗ ٔ َبَ ٠
ََ ُُِٗ ٠ت َٗ ِس َٗ َضي اہللُ ک ُ ََّ ١ط ِی ٕئ ک َ َ

ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠یَ ِب ََ ٙط ِی ْئ َٗا َ ٢أَٓ ََـ ََ ١ط ِی ٕئ ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢اُ ِ ٧وزِ أَ ِ ٪تُزٔی َحىٔي ٔ٨ِ ٣طُ َّٓٔنيی َِ ٟش ُت
ب ٔ َساخ ًَٕٔ ١ل َی أَ َح ٕس ٔ ٩ِ ٣أَصِلٔی َحًَّي تُزٔی َحىٔي ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ َ٤َّ ٠ا َػلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٌَ ٟت ََ ٍَ ٤ز ًَانٔی َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ٓ ٌََ َ١
ات َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ َو َٗ َّؽ ا َِ ٟحس َ
ٔیث َحًَّي
ََ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ص َُو َ٣عٔی َ ٥َِ ٟیأِت ٔ َ٨ا أَ َح ْس ٓ ََب َ
َّأ ٟذی ٗ ٔ َبَ ٠
ََ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٗ ِس أَ َرا َح َ
إٔذَا َػل َّی ا َِ ٌَ ٟت ََ ٍَ ٤ی ٌِىٔي ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ َِ ٟس َز ًَانٔی َٗا َ٣َ ٢ا ٓ ٌََ ََّ ١أ ٟذی ٗ ٔ َبَ ٠
َ اہللُ ُٔ ٨ِ ٣ط یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َٜبَّرَ
َ ث ُ ََّّ ٥ات َب ٌِ ُت ُط َحًَّي إ ٔ َذا َجا َئ أَ ِز َوا َج ُط ٓ ََش ًََّ ٥َ ٠ل َی ا َِ ٣زأَة ٕ ا َِ ٣زأَة ٕ َحًَّي أَتَی
َو َحَ ٔ٤س اہللَ َط َٔ ّ٘ا ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪یُ ِسر َُٔ ٛط ا ِِ ٤َ ٟو ُت َوً ٔ َِ ٨س ُظ ذََ ٔ ٟ
َ٣بٔی َت ُط ٓ ََض َذا َّأ ٟذی َسأ َ َِ ٟتىٔي ًَ ِ٨طُ
اوبوتہب،رعیبنبانعف،اعمفہی انبالسؾ،زدی،رضحتدبعاہللوہازینےسرفاتیےہہکںیمےنؤمذؿروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسرضحتالبؽےسبلح ںیمالماقتیکافراؿےسرعضایکہکاےالبؽ ھجےسایبؿرکفہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
سکرطحرخچرکےتےھت؟رضحتالبؽےنوجابدایہکآپےکاپسوجامؽیھبوہاتاسےکرخچرکےنیکذہمداریریمییہ
وہیت یھت۔ بج ےس اہلل ےن آپ وک روسؽ انبایفافت کت۔ بج آپ ےک اپس وکیئ املسمؿآات افر آپاس وک ربہنہ دےتھکی وت آپ
 ھج وک مکح رفامےت سپ ںیم اجات افر رقض ےل رک اس وک اچدر فریغہ رخدی د ات رھپ فہ ڑپکا اس وک انہپات افر اس اھکان الھکات اہیں کت ہک
اکیدؿاکیرشمکصخش  ھجےسالم افروبالاےالبؽ! ریمےاپستہباس امؽ ےہسپ وتریمےوسا یسکےس رقضہنایل رکذہلا
ںیمےنااسییہایک۔اکیدؿفوضرکےکںیماذاؿدےنیےکےیلڑھکاوہاوتفیہرشمکصخشوسدارگفںیکاکیامجتعےکاسھت
آؿاچنہپ۔اسےنبجےھجمداھکیوتوبالافیشبح!ںیمےناہکاہںایکابتےہ؟سپفہریمےاسھتیتخسرکےن اگلافرےھجمرباالھبےنہک

اگل!وبال ایکےھجت ایخؽ ےہہک ہنیہم وپراوہےن ںیم ےنتکدؿرہ ےئگ ںیہ؟ ںیم ےن اہکاہں ھچکدؿ ابیق رہ ےئگ ںیہ۔فہ وبالدھکی ہنیہم ںیم
رصػاچردؿابیقرہےئگںیہ(ارگوتےنربفتقادایگیئہنیک)وتںیموک ےساانپرقضےلرکیہوھچڑفںاگافرےھجتااسییہانبدفںاگ
اسیجےلہپاھتینعیرکبویںاکارچفااہانبدفںاگ۔البؽےتہکںیہہکہینسرکریمےدؽرپااسییہسگرااسیجہکاےسیومہعقولوگںےکدؽرپ
سگرات ےہ۔ اہیں کت ہک اشعء یک امنز زپھ اکچ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس اےنپ رھگ ںیم رشتفی ےل ےئگ سپ ںیم ےن ادنر
آےن یک ااجزت اچیہ آپ ےن ااجزت دے دی۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ رپ ریمے امں ابپ
دصےقوہںفہرشمکسجےسںیمرقضایلرکاتاھتفہ ھجےسڑلاافرےھجمتہبرباالھباہکافرآپےکاپساانتامؽںیہنےہسج
ےسریمارقضاداوہاجےئافرہنیہریمےاپسےہافرفہےھجمذلیلرکےاگ۔آپےھجمااجزتدےئجیہکںیماؿولیبقںںیمےس
یسکےک اپساھبگاجؤں وجاالسؾ ال ت ے ںیہ(افردمہنی ےسابرہرےتہںیہ)اہیںکتہکاہللاعتیلاےنپروسؽوکاسدقرامؽ اطعء
رفامدےسجےسریما رقہض اداوہاجےئہی ہہک رک ںیمفاہں ےسلکن آای افراےنپرھگاچنہپ افراینپولتارومزہوجات افرڈاھؽوکاےنپ
رساہےن رھک ایل (ات ہک حبص وہےت یہ اھبگ اجؤں) بج حبص یک رفینش ومندار وہیئ وت ںیم ےن اھبےنگ اک ارادہ ایک۔ اےنت ںیم اکی آدیم
دفڑاتوہاآایافروبالاے البؽ!متوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنایدرفامایےہںیمالچافرآپےکاپساچنہپ۔ایکداتھکیوہں
ہک اچر افٹن ےھٹیب وہےئ ںیہ افر اؿ رپ اسامؿ دلا وہا ےہ۔ ںیم ےن آپ ےس ادنر آےن یک ااجزت بلط یک۔ آپ ےن رفامای اے
البؽ!وخشوہاجاہللیلصاہللہیلعفآہل فملسےنریتےرقضیکادایگیئےکےیلامؽجیھبدایےہاسےکدعبآپےنرفامایایکوتےن
فہاچردلےوہےئاجونرںیہندےھکی؟ںیمےناہکویکںںیہنآپےنرفامایاجفہاجونریھبوتےلےل۔افروجاؿرپاسامؿدلاوہاےہ
فہ یھبےل ےل۔اؿ رپڑپکا افرہلغدلاوہا ےہوج  ھجوکدفکےکاحمکےن اجیھبےہوت اؿوکےل ےلافراانپرقضادارکدے۔ سپ
ںیم ےن ااسی یہ ایک۔ البؽ ےتہک ںیہ ہک رھپ ںیم دجسم ںیم آای داھکی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ںیم رشتفی رفام ںیہ ںیم
ےنالسؾایکآپےنوپاھچےھجتاسامؽےسایکافدئہوہا ےہ؟ںیمےنرعضایکاہللاعتیلےنبسرقضادارکدایوجاےکسروسؽرپ
اھتافرابھچکابیقںیہنراہ۔آپےنوپاھچہکاسامؽںیمےسھچکاچبےہ؟ںیمےناہکاہں۔آپےنرفامایوجاچبےہدلجیےساس
وکرخچرکڈاؽ۔بجکتہکوتےھجم(اسوکرخچرکےک)ےبرکفہنرکدےاگںیماینپیسکویبیےکاپسںیہناجؤںاگ۔بجروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناشعءیکامنززپھیلوتےھجمالبایافررفامایفہامؽایکوہاوجریتےاپسچبراہاھت؟ںیمےنرعضایکفہامؽ
ریمے اپس ےہ۔ ریمے اپس اس امؽ اک وکیئ اطبل یہ ںیہن آای۔ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رات دجسم ںیم رےہ
رافیےنزمدیدحثیایبؿ یکہکبجآپدفرسےدؿاشعءیک امنزےسافرغ وہےئ وتےھجمالبای افردرایتفرفامایہکاسامؽاک ایک
وہاوجریتےاپسچبراہاھت؟ںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!اہللےنآپوک اسامؽےسےبرکفرکدای۔(ینعی
اس وک رضفرت دنم وک دے دای ےہ) ہی نس رک آپ ےن ریبکت یہک افر اہلل اعتیل اک رکش ادا ایک افر اس یک رعتفی یک ہک اس ےن آپ وک

اسامؽےساجنتدےدی۔آپوکاسابتاکوخػاھتہکآپوکومتآاجےئافرفہامؽآپیہےکاپسرےہرھپںیمآپےک
ےھچیپ وہ ایل اہیں کت ہک آپ اینپ ازفاج ےک اپس ےئگ افر رہ ویبی وک رف ًدا رف ًدا السؾ ایک اہیں کت ہک آپ اینپ وسےن یک ہگج رپ
رشتفیےلےئگ۔اےدبعاہلل!ہیےہاسوساؽاکوجابوجمتےن ھجےسایکاھت۔
رافی  :اوبوتہب،رعیبنبانعف،اعمفہیانبالسؾ،زدی،رضحتدبعاہللوہازین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
اامؾےکےیلرشمنیکاکدہہیوبقؽرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1282

راوی ٣ :ح٤وز ب ٩خاٟس٣ ،زوا ٪ب٣ ٩ح٤س ،حرضت ٌ٣اویہ

َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ٍُ ب ٔ ٌَِ ٤ى َي إ ٔ ِس َ٨از ٔأَبٔی َت ِوبَ ٍَ َو َحسٔیثٔطٔ َٗا ََ ٨ِ ٔ ً ٢س َٗ ِؤٟطٔ َ٣ا

َی ِ٘ ٔضي ًَىِّي ٓ ََش ََ ٜت ًَىِّي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠اُِ َت َ٤زِتُ َضا

ومحمدنباخدل،رمفاؿنبدمحم،رضحتاعمفہیےسیھباسہقبدحثییکرطحرمفہےہاسںیمہیااضہفےہہکبجںیمےنرعض
ایکایروسؽاہلل!ہنآپےکاپساانتامؽےہافرہنریمےاپسہکرقضاداوہےکس۔وتآپاخومشوہےئگافرےھجماگلہکآپریمی
اسابتےسردیجنہوہےئگںیہ۔
رافی  :ومحمدنباخدل،رمفاؿنبدمحم،رضحتاعمفہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
اامؾےکےیلرشمنیکاکدہہیوبقؽرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1283

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،ابوزاؤز ً٤زاٗ ،٪تازہ ،یزیس بً ٩بساہلل ب ٩طدير ،حرضت ًیاق ب ٩ح٤ار

یس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِّٔ ٩
اق بِ ٔ٩
اٟظ ِّدير ٔ ًَ َِٔ ً ٩ی ٔ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا ً َِٔ ٤زا َُ َٗ ٩ِ ًَ ٪تا َز َة ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
یت
ح َٔ٤ا ٕر َٗا َ ٢أَص َِسیِ ُت ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٧ ٥َ ٠ا َٗ ٍّ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِسَ ٤َِ ٠ت َٓ ُُِ٘ ٠ت ََل َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنٔيی ُ ٧ض ٔ ُ
ْشٔٛي َن
ًَ َِ ٩زبِ ٔس ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ

اہرفؿنبدبعاہلل،اوبداؤدرمعاؿ،اتقدہ،سیدینبدبعاہللنبریخش،رضحتایعضنبامحرےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی افینٹن دہہی ںیم شیپ یک۔ آپ ےن وپاھچ ہک ایک وت ےن االسؾ وبقؽ رک ایل؟ ںیم ےن اہک ںیہن وت آپ ےن رفامای
ےھجمرشمنیکےسدہہیےنیلیکاممتعنیکیئگےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اوبداؤدرمعاؿ،اتقدہ،سیدینبدبعاہللنبریخش،رضحتایعضنبامحر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زنیممقطعہدانی
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زنیممقطعہدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1284

راوی ٤ً :زو ب٣ ٩ززو ،ٚطٌبہ ،س٤اک٤٘٠ً ،ہ ،حرضت وائ ١ب ٩ححز

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ٣َ ٩ززُو ٕ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ ِ ٍَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩بِ َٔ ٩وائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَٗ َِل ٌَ ُط
وت
رض َُ ٣
أَ ِر ّؿا ب ٔ َح ِ َ
رمعفنبرمزفؼ،ہبعش،امسک،ہمقلع،رضحتفالئنبرجحےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجمرضحومت
ںیماکیزنیممقعَہےکوطررپدی۔
رافی  :رمعفنبرمزفؼ،ہبعش،امسک،ہمقلع،رضحتفالئنبرجح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زنیممقطعہدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1285

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،جا ٍ٣بَّ٣ ٩ط ،حرضت ً٤٘٠ہ ب ٩وائ١

َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسث َ َ٨ا َجا ٔ ٍُ ٣بِ ََُّ ٣َ ٩طٕ ًَ ِ ٍَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩بِ َٔ ٩وائ ٕٔ ١بّٔ ٔ ِس َ٨ازٔظ ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
صفحنبرمع،اجعمنبرطم،رضحتہمقلعنبفالئےسیھبایسےکلثمرفاتیےہ۔
رافی  :صفحنبرمع،اجعمنبرطم،رضحتہمقلعنبفالئ

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

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زنیممقطعہدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1286

راوی ٣ :شسزً ،بساہلل ب ٩زاؤزَّٓ ،ط ،حرضت ً٤زو ب ٩رحیث

رحیِ ٕث َٗا ََ ٢خ َّم لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩زا ُو َز ًَ َِِّٔ ٓ ٩طٕ َح َّسثَىٔي أَبٔی ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ُ ٩

ض َو َٗا َ ٢أَزٔی ُس َک أَزٔی ُس َک
َو َس ََّ ٥َ ٠ز ّارا بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ ٍٔ ٨بٔ َ٘ ِو ٕ

دسمد،دبعاہللنبداؤد،رطف،رضحترمعفنبرحثیےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکدمہنیںیماکی
رھگےکےیلزنیمدیامکؿےسریکلچنیھکرکافررفامای(ابہیےلےل)دعبںیمافریھبدفںاگ۔
رافی  :دسمد،دبعاہللنبداؤد،رطف،رضحترمعفنبرحثی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زنیممقطعہدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1287

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،ا ،َٟحرضت ربیٌہ ب ٩ابی ًبساٟزح٩٤

یٌ ٍَ بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح ََُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ي ِر ٔ َواح ٔ ٕس أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش٣َ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠اَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟرب ٔ َ

َِ ا ٌَِ ٤َ ٟاز ٔ ََُ ٪ل یُ ِؤ َخ ُذ َٔ ٨ِ ٣ضا إ ٔ ََّل اٟزَّکَاةُ إلٔ َی
ْف َٔ َٓتَٔ ٠
َو َس َّ ٥َ ٠أَٗ َِل ٍَ ب ٔ ََل َ ٢بِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ا ِ٤ُ ٟزَن ٔ َّی ٌََ ٣از ٔ َ ٪ا َِ َ٘ ٟبَّ ٔ ٠ی ٍٔ َوه ٔ َی َٔ٧ ٩ِ ٣اح َٔی ٍٔ ا ِِ ُ ٟ
ا َِ ٟی ِؤ ٦

دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،رضحت رہعیب نب ایب دبعارلنمح ےن یئک ولوگں ےس انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن البؽ نب
احرث زمین وک قبلبہ یک اکںین اطعء رفامیئ ںیھت وج ہک رفع یک رطػ ںیہ۔ (لبق رفع ےک اقلعتمت ںیم اکی اگؤں ےہ) وت اؿ اکونں
ےسوساےئزوکةےکھچکںیہنایلاجاتآجکت۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،رضحترہعیبنبایبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زنیممقطعہدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1288

راوی ً :باض ب٣ ٩ح٤س ب ٩حات ،٥حشين ب٣ ٩ح٤س ،ابواویصٛ ،ثير بً ٩بساہلل ب٤ً ٩زو بً ٩وٖٛ ،ثير بً ٩بساہلل

َّاض َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو أ ُ َویِ ٕص َح َّسث َ َ٨ا َٛثٔيرُ بِ ُ٩
َّاض بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ َٔ ٩حات َٕٔ ٥وَُيِرُ ُظ َٗا َ ٢ا ٌَِ ٟب ُ
َح َّسثَ َ٨ا ا ٌَِ ٟب ُ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ ا ِ٤ُ ٟزَن ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَٗ َِل ٍَ ب ٔ ََل َ ٢بِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ا ِ٤ُ ٟزَن ٔ َّی

ض َو ٥َِ ٟی ٌُِ ٔلطٔ َح َِّ ٣ُ ٙش٥ٕ ٔ ٠
ٌََ ٣از ٔ َ ٪ا َِ َ٘ ٟبَّ ٔ ٠یٍٔ َج ِٔ ٠شی ََّضا َوُ َِورٔیَّ َضا َو َٗا ََُ ٢يِرُ ُظ َجَِ ٠ش َضا َوُ َِو َر َصا َو َح ِی ُث َی ِؼُ٠حُ اٟزَّ ِر َُ ُِٔ ٗ ٩ِ ٣س ٕ
َو ََ ٛت َب َُ ٟط أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤اَّ ٟزح ٔٔیَ ٥ص َذا َ٣ا أَ ًِ َلي َُ ٣ح َّْ ٤س َر ُسو ُ ٢اہللٔ ب ٔ ََل َ ٢بِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث
ض َو ٥َِ ٟی ٌُِ ٔلطٔ
ا ِ٤ُ ٟزَن ٔ َّی أَ ًِ َلا ُظ ٌََ ٣از ٔ َ ٪ا َِ َ٘ ٟبَّ ٔ ٠ی ٍٔ َج ِٔ ٠شی ََّضا َوُ َِورٔیَّ َضا َو َٗا ََُ ٢يِرُ ُظ َجَِ ٠ش َضا َوُ َِو َرصَا َو َح ِی ُث َی ِؼُ٠حُ اٟزَّ ِر َُ ُِٔ ٗ ٩ِ ٣س ٕ
َح َِّ ٣ُ ٙشَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا َ ٢أَبُو أ ُ َویِ ٕص َو َح َّسثَىٔي ثَ ِو ُر بِ َُ ٩زیِ ٕس َِ ٣ول َی بَىٔي ِّ
ض ِٔ ٣ث َ٠طُ
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رک بِ ٔ٨َ ٔ ٛ ٩أ ِ ً ٩ِ ًَ ٍَ َ ٧
اٟسیِ ٔ ١بِ ٔ ٩بَ ِ ٔ

ابعسنبدمحمنباحمت،نیسحنبدمحم،اوبافسی،،ریثنبدبعاہللنبرمعفنبوعػ،،ریثنبدبعاہللوباہطسفادلاےنپداداےسرفاتی
رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن البؽ نب احرث زمین وک قبلبہ یک اکںین وج دنلبی رپ ںیھت افر وج یتسپ ںیم ںیھت
ابلمقطعہددییںیھتافرفہزنیمیھبوجدقسںیماقلباکتشیھت۔افریسکاملسمؿےکقحںیمےسھچکںیہندایافریبنیلصاہللہیلع

فآہلفملس ےناؿوکاکیرحتریوھکلادیسجاکومضمؿہیاھت۔مسباہللارلنمحارلمیحہیفہاک ذےہسجیکرفےساہللےکروسؽدمحم
ےن البؽ نب احرث زمین وکہکیھٹ دای قبلبہ یک اکونں اک وج دنلبی رپ ںیہ افر وج یتسپ ںیم ںیہ افر دقس یک اس زنیم اک سج ںیم اکتشوہ
یتکس ےہ۔ افر ا ؿ وک یسک املسمؿ اک قح ںیہن دای۔ اس دحثی ےک رافی اوب افسی ےتہک ںیہ ہک  ھج ےس وثر نب زدی نب فالئ ےک ومیل
ےندنسبرکعہمانبابعسےسایسےکلثمرفاتیایکےہ۔
رافی  :ابعسنبدمحمنباحمت،نیسحنبدمحم،اوبافسی،،ریثنبدبعاہللنبرمعفنبوعػ،،ریثنبدبعاہلل
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زنیممقطعہدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦
راوی ٣ :ح٤س ب ٩نرض

حسیث 1289

یٌٍٔ أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
اب َٗ ٔل َ
رقأِتُ ُط َُي ِ َر ََّ ٣زة ٕ َی ٌِىٔي َ ٔ ٛت َ
رض َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا ُِ ٟح َِ ٨یىٔ َّي َٗا ََ َ ٢
َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز و َح َّسثَ َ٨ا َُيِرُ َواح ٔ ٕس ًَ ُِ ٩ح َشي ِ ٔن بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو أ ُ َویِ ٕص َح َّسثَىٔي َٛثٔيرُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ

رض
أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَٗ َِل ٍَ ب ٔ ََل َ ٢بِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ا ِ٤ُ ٟزَن ٔ َّی ٌََ ٣از ٔ َ ٪ا َِ َ٘ ٟبَّ ٔ ٠ی ٍٔ َج ِٔ ٠شی ََّضا َوُ َِورٔیَّ َضا َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
ض َو ٥َِ ٟی ٌُِ ٔم ب ٔ ََل َ ٢بِ َ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث َح َِّ ٣ُ ٙشَ ٥ٕ ٔ ٠و ََ ٛت َب َُ ٟط
َو َج ِز َس َضا َوذ َ
َات اُ ٨ُّ ٟؼ ٔب ث ُ ََّّ ٥ات َٔ َ٘ا َو َح ِی ُث َی ِؼُ٠حُ اٟزَّ ِر َُ ِٔ ُٗ ٩ِ ٣س ٕ
أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َذا َ٣ا أَ ًِ َلي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ََل َ ٢بِ َ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث ا ِ٤ُ ٟزَن ٔ َّی أَ ًِ َلا ُظ ٌََ ٣از ٔ َ٪
ض َو ٥َِ ٟی ٌُِ ٔلطٔ َح َِّ ٣ُ ٙشَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا َ ٢أَبُو أ ُ َویِ ٕص َو َح َّسثَىٔي ثَ ِو ُر بِ َُ ٩زیِ ٕس
ا َِ َ٘ ٟبَّ ٔ ٠یٍٔ َجَِ ٠ش َضا َوُ َِو َر َصا َو َح ِی ُث َی ِؼُ ُ٠ح اٟزَّ ِر َُ ِٔ ُٗ ٩ِ ٣س ٕ

رض َو ََ ٛت َب أُب َ ُّی بِ ٌُِ َٛ ٩بٕ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َُ ٠ط َزا َز ابِ ُ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًَ ِٔ ِ ً ٩

خ
دمحمنبرضنےتہکںیہہکںیمےن(ااحسؼنباربامیہ) بتنیوکےتہکوہےئانسہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاسرحتریوکیئک
رمہبت زپاھ ےہ سج ںیم زنیم وک ابلمقطعہ دی اجےن اک ذرک ےہ۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک مہ ےس یئک ولوگں ےن وباہطس نیسح نب دمحم
دحثی ایبؿ یک۔ اوھنں ےن اہک مہ وک ربخدی اوبافسی ےن اوھنں ےن اہک مہ ےس دحثی ایبؿیک ،ریث نب دبعاہلل ےن اوھنں ےن اےنپ
فادل ےس اوھنں ےن اؿ ےک دادا ےس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن البؽ نب احرث زمین وک ہکیھٹ دای قبلبہ یک اکونں اک وج
دنلبی رپ ںیھت افر وج تسپ اقمؾ رپ ںیھت افر دقس یک اس زنیم اک وج زراتع ےک اقلب یھت افر اس ںیم یسک املسمؿ اک قح قلعتم ہن
اھت۔اوبافسیےتہکںیہہک ھجےسدحثیایبؿیکوثرنبزدیےن دنسبرکعہماوھنںےنانبابعسےساوھنںےنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسایسےکلثم۔انبرضنےنہیااضہفلقنایکےہہکہیرحتریایبنببعکےنیھکلیھت

رافی  :دمحمنبرضن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زنیممقطعہدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1290

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب٣ ٩توک٣ ،١ح٤س ب ٩یحٌي بٗ ٩یص ،ث٤ا٣ہ بَ ٩شاحی ،١حرضت ابیف ب ٩ح٤ا٢

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِیب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َّ
اٟث َ٘ف ُّٔی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟت َوک ِّ ٔ ١ا ِِ ٌَ ٟش َ٘ ََلن ٔ ُّی ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َواح ْٔس أَ ََّ ٣ُ ٪ح ََّ ٤س بِ ََ ٩ی ِحٌَي بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ا ِ٤َ ٟأِرٔب ٔ َّی
َ
ِم بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ ُِ ٩ط َ٤ي ِر ٕ َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟت َوک ِّ ٔ ١ابِ ِٔ ًَ ٩بسٔ ا َِ ٤َ ٟسا ٔ ٩ِ ًَ ٪أَبِ َی َف
َشاح ٔی َُ ٩ِ ًَ ١س َ ِّ
َح َّسثَ ُض ِ ٥أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی ًَ ِ ٩ث ُ َ٤ا َ ٍَ ٣بِ َٔ َ ٩
بِ َٔ ٩ح َّ٤ا ٕ ٢أَُ َّ ٧ط َوٓ ََس إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِس َت ِ٘ َل ٌَ ُط ا ِِ٠ٔ٤ٟحَ َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟت َوک ِّ َّٔ ١أ ٟذی ب ٔ َ٤أِر َٔب َٓ َ٘ َل ٌَ ُط َُ ٟط

َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َِ ٪ولَّی َٗا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ ٤َ ٟحٔ ٔ ٠ص أَ َت ِسرٔی َ٣ا َٗ َل ٌِ َت َُ ٟط إٔ٤َ َّ ٧ا َٗ َل ٌِ َت َُ ٟط ا ِ٤َ ٟا َئ ا َِّٔ ٌٟس َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧تزَ ََ ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا ََ ٢و َسأ َ َُ ٟط ًَ َّ٤ا
َاٖ ِاْلٔب ٔ ٔ١
َاٖ َو َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟت َوک ِّ ٔ ١أَ ِخٔ ُ
یُ ِح َِم ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ َرا ٔک َٗا َ٣َ ٢ا َ ٥َِ ٟت َ٠ِ ٨طُ خٔٔ ْ

ہبیتق نبدیعس،دمحم نبوتملک ،دمحمنبییحی نبسیق،امثہم نب رشالیح،رضحتاضیبنب امحؽےسرفاتیےہہکفہروسؽاہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاپسےئگافراچاہہککمنیکفہاکؿوجآمربںیمیھت۔آپاساکہکیھٹاؿوکدےدںی۔سپآپےناؿوک
دے دی۔ بج فہ ےنلچ ےگل وت سلجم ںیم ےس اکی صخش وبال ای روسؽ اہلل! ایک آپ اجےتن ںیہ ہک آپ ےن اےس ایک دے دای۔؟ آپ
ےن اس وک ایتر اپیندے دای رافی ےتہک ںیہہک ہی نس رکآپ ےناس ےساس اک ہکیھٹفاسپ ےل ایل۔اس ےک دعب اس صخش ےن آپ
ےسوپاھچہکولیپےکدرتخیکوکیسنزنیمریھگیاجےئ؟(اہجںولگافراؿےکاجونرہنآںیکس)آپےنرفامایاہجںافوٹنںےک
دقؾہنچنہپںیکس۔(ینعیوجآابدیافرارچااگہےساگلوہ)۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دمحمنبوتملک،دمحمنبییحینبسیق،امثہمنبرشالیح،رضحتاضیبنبامحؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زنیممقطعہدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1291

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل٣ ،ح٤س حش ٩ب٣ ٩دزومی

َاٖ ِاْل ٔب ٔ َٔ ١ی ٌِىٔي أَ َِّ ٪اْلٔب ٔ ََ ١تأِک ُ ُ١
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٣ُ ٢ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ا ِِ ٤َ ٟدزُوم ٔ ُّی َ٣ا َ ٥َِ ٟت َُ ٠ِ ٨ط أَ ِخٔ ُ
َح َّسثَىٔي صَ ُ

َُ ٨ِ ٣ت َهی ُر ُؤس َٔضا َویُ ِح َِم َ٣ا ٓ َِو َٗطُ

اہرفؿنبدبعاہلل،دمحمنسح نبزخمفیم ےناہکہک افوٹنں ےکفاہںاپؤںہنےنچنہپےسہی رغضےہہک اسدقرولیپاکدرتخوترفک
اتکس ےہ اہجں کت افوٹنں اک ہنم ہن چنہپ ےکس ینعی اہجں کت افٹن اک ریپ ےچنہپ اگ فہ رفک ںیہن اتکس۔ افٹن اس وک اھکںیئ ےگ اس ےس
افرپرفکاتکسےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،دمحمنسحنبزخمفیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زنیممقطعہدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1292

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اح٤سً ،بساہلل ب ٩زبيرَ ،فد ب ٩سٌیس ،ثابت ب ٩سٌیس ،حرضت ابیف ب ٩ح٤ا٢

َ
َ
َف ُد بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَىٔي ًَ ِِّم ثَاب ٔ ُت بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَ ِح ََ ٤س ا َِ ُ ٟ
َقش ُّٔي َح َّسث َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َح َّسث َ٨ا َ َ
أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَبِ َی َف بِ َٔ ٩ح َّ٤ا ٕ ٢أََّ٧طُ َسأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ح َِٔم اْلِ َ َرا ٔک َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َف ْد َی ٌِىٔي
ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٥َ ٠ل ح َِٔم ِٔی اْلِ َرا ٔک َٓ َ٘ا َ ٢أ َر َأِ ٍْ ٛی حٔوَ ارٔی َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠لَ ح َِٔم ِٔی اْلِ َرا ٔک َٗا ََ َ ٢
بٔحٔوَ ارٔی اْلِ َ ِر َق َّأًٟي ٓ َٔیضا اٟزَّ ِر َُ ا َِ ٤ُ ٟح ُان ًََِ ٠ی َضا
دمحم نب ادمح ،دبعاہلل نب زج  ،،رفج نب دیعس ،اثتب نب دیعس ،رضحت اضیب نب امحؽ ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفآہل فملس ےسولیپ ےکدروتخںیکابڑھانبےن ےکقلعتمدرایتفایکوترفامایولیپےکدروتخںیکابڑںیہن انبیئاجیتکس۔فہوبال
ہیفہولیپںیہوجریمےتیھکےکادنرںیہ۔آپےنرفامایولیپںیمرفکںیہنوہیتکس۔
رافی  :دمحمنبادمح،دبعاہللنبزج ،،رفجنبدیعس،اثتبنبدیعس،رضحتاضیبنبامحؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زنیممقطعہدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1293

راوی ٤ً :ز ب ٩خلاب ،ابوحٔؽ ،حرضت ػُخ بً ٩ی٠ہ

ْفیَاب ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبَا َُٗ ٪ا َ٤َ ًُ ٢زُ َوص َُو ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َحازَٔٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔي
َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب أَبُو َحٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا ا ِِ ٔ ٟ
ُخ
ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َػ ِ ٕ
ُخ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠زَا َث٘ٔیّٔا َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َِ ٪س ٍَ ٔ٤ذََ ٔ ٟ
َ َػ ِ ْ

َّ
َّ
َّ
َّ
ُخ
ْص َٖ َوَ ٥َِ ٟی ِٔ َتحِ َٓ َح ٌَ ََ ١ػ ِ ْ
َرَ ٔ ٛب ِٔی َخ ِی ٕ ١یُُّ ٔ٤س أ ٨َّ ٟي َّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠و َج َس ٔ َ ٧ي َّي اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِ َٗ ٥َ ٠س ا ِن َ َ
ْص َحًَّي َی ِ٨زُٟٔوا ًَل َی حَُ ٥ٔ ِٜر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠یَٔارٔ ِٗ ُض ِ٥
َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ًَ ِض َس اہللٔ َوذ ٔ ََّ ٣ت ُط أَ ََِ ٪ل ُیَٔار ََٔ ٚص َذا ا َِ ِ َ٘ ٟ
َّ
َ َیا
ُخ أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس َّٓ ٔ ََّ ٪ث٘ٔیّٔا َٗ ِس َ٧زََِ ٟت ًَل َی حَُ ٔ٤ِٜ
َحًي َ٧زَُٟوا ًَل َی حَُ ٥ٔ ِٜر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٜ َٓ ٥َ ٠ت َب إَِٔ ٟیطٔ َػ ِ ْ
َ
ْش
َر ُسو َ ٢اہللٔ َوأََ٧ا ُِ٘ ٣ب ٔ ْ ١إَِٔ ٟیض ٔ َِ ٥وص ُِِٔ ٥ی َخ ِی َٕٓ ١أ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔاٟؼَّ ََلة ٔ َجا ََٔ ٓ ٍّ ٌَ ٣س ًَا ْٔل َ ِح ََ ٤ص ًَ ِ َ
ت َّ
َز ًَ َوا ٕ
ُخا أَ َخ َذ
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک ْٔلَ ِح ََ ٤ص ِٔی َخ ِیَ ٔ ٠ضا َورٔ َجاَ ٔ ٟضا َوأَ َتا ُظ ا ِِ َ٘ ٟو َُ َٓ ٦تَ َ َّ ٥َ ٠ا ِِٔ٤ُ ٟي َرةُ بِ ُُ ٩ط ٌِ َب ٍَ َٓ َ٘ا ََ ٢یا ٔ َ ٧ي َّي اہللٔ إ ٔ ََّ ٪ػ ِ ّ

رحزُوا ز ٔ َ٣ائ َ ُض َِ ٥وأَ َِ ٣وا َُ ٟض َِٓ ٥ا ِز َٓ ٍِ إلٔ َی
ًَ ًَّٔ٤ي َو َز َخَِ ٠ت ٓ ٔ َمَي َز َخ َٔ ٓ ١یطٔ ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
وََ ٓ ٪س ًَا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َػ ِ ُ
ُخ إ ٔ َّ ٪ا ِِ َ٘ ٟو َ ٦إٔذَا أَ ِس٤َُ ٠وا أَ ِ َ

َ
ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ ًَ ََّ ٤ت ُط ٓ ََسٓ ٌََ َضا إَِٔ ٟیطٔ َو َسأ َ َٔ َ ٧ ٢ي ُّي اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َ ٔ ٟبىٔي ُسَِ ٠ی ِٕ َٗ ٥س َص َزبُوا ًَ ِِ ٩اْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦و َت َز ُٛوا ذََ ٔ ٟ
َ
َ
ُخا ٓ ََشأَُٟو ُظ أَ ِ ٪یَ ِس َٓ ٍَ إَِٔ ٟیض ٔ ِ٥
اٟش َٔ٤٠یِّي َن َٓأ َت ِوا َػ ِ ّ
ا ِ٤َ ٟا َئ َٓ َ٘ا ََ ٢یا ٔ َ ٧ي َّي اہللٔ أَِ٧ز ٔ ِٔ٨ٟیطٔ أََ٧ا َو َٗ ِومٔی َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٓ ٥أِ٧زَ َُ ٟط َوأَ ِسَ ٥ََ ٠ی ٌِىٔي ُّ

َ َ
ُخا َ ٔ ٟی ِس َٓ ٍَ إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َ٣ائ َ َ٨ا َٓأبََی ًَ َِ ٠ی َ٨ا
ا ِ٤َ ٟا َئ َٓأبَی َٓأ َت ِوا أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا یَا ٔ َ ٧ي َّي اہللٔ أَ ِس٨َ ٤َِ ٠ا َوأَ َت ِی َ٨ا َػ ِ ّ
َ
ُخ إ ٔ َّ ٪ا ِِ َ٘ ٟو َ ٦إٔذَا أَ ِس٤َُ ٠وا أَ ِ َ َ
َفأَیِ ُت
َٓأ َتا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َػ ِ ُ
رحزُوا أ َِ ٣وا َُ ٟض َِ ٥وز ٔ َ٣ائ َ ُض َِٓ ٥ا ِز َٓ ٍِ إلٔ َی ا ِِ َ٘ ٟو٣َ ٔ ٦ائ َ ُض َِٗ ٥ا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥یا ٔ َ ٧ي َّي اہللٔ َ َ
َ ُح َِ ٤ز ّة َح َی ّ
ائ ٔ ٩ِ ٣أَ ِخ ٔذظ ٔا َِ ٟحارٔ َی ٍَ َوأَ ِخ ٔذظ ٔا ِ٤َ ٟا َئ
َو ِج َط َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َت َِيَّرُ ً ٔ َِ ٨س ذََ ٔ ٟ
رمعنب ءاب،اوبصفح،رضحترخصنبعبلہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنینبفیقثےساہجدایک۔بج
اساہجد یک ربخ رخص وک یچنہپ وت فہ دنچ وھگڑ وسارفں ےکاسھت روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسیکدمد وک ےچنہپ۔ بج فہ ےچنہپ وت داھکی ہک
روسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسفاہںےسفاسپوہ ےئگ ںیہاساحؽںیمہکحتف ںیہن وہیئ۔بت رخصےناہللےس دہعایک افراساک
ذہمایل ہکںیماس ہعلوکحتفےیکریغبہنوھچڑفںاگافر گنجرکاتروہںاگاتفہکیتقہیولگاس ہعلوکاخیلہنرک دںیافرروسؽاہلل
یلصاہللہیلع فآہلفملساکمکحوبقؽہنرکںیلسپفہاؿےس گنجرکےترےہاہیںکتہک( ہعلحتفوہایگافر)ولگروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملساکمکحوبقؽ رکےکاس ہعلےسارتآےئاسفتقرخص ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکاھکل دعبدمحفولصة
ےکرعضےہہکفیقثےک ولگآپاکمکحامؿرک ہعل ےسارتآےئںیہافرابںیم اؿےکاپساجراہوہںافراؿ ےکاپس ھچک
ح
وھگڑ وسارںیہ۔ بج آپ وک ہی ربخ یچنہپ وت امجتع ےک اسھت امنز اک مکح رفامای افر ہلیبق ا مس (سج ےس رخص اک قلعت اھت) ےک ےیل دس

ح
رمہبت ہی داع رفامیئ ہک اے اہلل وت ا مس ےک وھگڑفں افر رمدفں ںیم ربتک اطع رفام۔ رھپ آپ ےک اپس ینب فیقث ےک ولگ آےئ۔
اس فتق ریغمہ نب ہبعش ےن اہک ہک اے اہلل ےک یبن رخص ےن ریمیوھپیھپ وک دیقی انب ایل ےہ۔ احالہکن فہ ےلہپ یہ االسؾ الیکچ ںیھت۔
آپ ےن رخص وک البای افر رفامای بج وکیئ وقؾ املسمؿ وہ اجےئ۔ وت اؿ یک اجںین افر اوماؽ وفحمظ وہ اجےت ںیہ اس ےیل مت ریغمہ یک
وھپیھپ وک اؿ ےک وحاہل رکدف۔سپ رخص ےن مکحیک لیمعتیکاس ےک دعب رخص ےن روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس رعضیک ہک
ینب میلس اک اکی اپین اک ہمشچ ےہ افر فہ االسؾ ےس اھبےگ ںیہ۔ آپ اس ہمشچ رپ ےھجم افر ریمی وقؾ وک رےنہ یک ااجزت دے دےئجی۔
آپےنااجزترمتمحرفامدیرھپھچکرعہصےکدعبینبمیلساملسمؿوہےئگافررخصےکاپسآرکاےنپاپینےکہمشچاکاطمہبلایک۔
رخص ےن دےنی ےس ااکنر رک دای۔ ہی نس رک ینب میلس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ۔ افر رعض ایک ہک اے اہلل ےک یبن! مہ
ولگ املسمؿ وہ ےئگ ںیہ افر مہ رخص ےک اپس ےئگ اتہک فہ امہرا اپین مہ وک ولاٹ دے رگم رخص ےن فہ اپین مہ وک دےنی ےس ااکنررک دای آپ
ےنرخصوکالبایافررفامایاےرخصبجوکیئوقؾاملسمؿوہاجےئوتاسےناینپاجونںافراےنپامولںوکوفحمظرکایل۔وتوتاؿاکاپیناؿ
وکدےدے رخصےناہک رسبفمشچاےاہللےکیبن۔۔رخص ےتہکںیہہکںیم ےنداھکیہک اسفتقآپ ےکرہچہاکرگن دبؽایگ ینعی

اسرشؾےسرسخوہایگہک ھجےسےلہپابدنیےلیلیھتافراباپینیھبےلایلےہ۔(ینعیاسیکرقابیناکوکیئہلصاسداینںیمہن
الم۔)
رافی  :رمعنب ءاب،اوبصفح،رضحترخصنبعبلہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زنیممقطعہدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1294

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩زاؤز ،اب ٩وہب ،سبرہً ،بساٌٟزیز ب ٩ربیٍ ،حرضت سبرہ بٌ٣ ٩بس جہىي

َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔي َسب ِ َرةُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ٔ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ ا ُِ ٟح َضىٔ ُّي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ
َ
وک َوإ ٔ َُّ ٪ج َض ِی ََٟ ٍَ ٨حٔ ُ٘و ُظ
َخ َد إلٔ َی َتبُ َ
أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٧ ٥َ ٠زَ َِٔ ٢ی َِ ٣و ٔؿ ٍٔ ا ِِ ٤َ ٟشح ٔ ٔس َت ِح َت َز ِو ََٓ ٍٕ ٣أ َٗ َا ٦ثَ ََلثّا ث ُ ََّ َ ٥
 ١ذٔی ا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َٓ َ٘اُٟوا بَُ٨و رَٔٓا ًَ ٍَ ُٔ ٩ِ ٣ج َض ِی ََ٘ َٓ ٍَ ٨ا َِ َٗ ٢س أَٗ َِل ٌِت َُضا َ ٔ ٟبىٔي رَٔٓا ًَ ٍَ َٓا ِٗ َت َش ُ٤و َصا
بٔاَّ ٟز ِح َب ٍٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض ِ ٩ِ ٣َ ٥أَصِ ُ
َ ٓ ٌََ ١َ ٔ٤ث ُ ََّ ٥سأ َ ُِ ٟت أَبَا ُظ ًَ ِب َس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ َِ ٩ص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َٓ َح َّسثَىٔي ب ٔ َب ٌِ ٔـطٔ َو ٥َِ ٟیُ َح ِّسثِىٔي
َُٓ ٨ِ ٔ٤ض ِ ٩ِ ٣َ ٥بَا ََ َو ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٩ِ ٣َ ٥أَ َِ ٣ش َ
بٔطٔ ک ُ ِّ٠طٔ
امیلسؿ نب داؤد ،انب فبہ ،ربسہ ،دبعازعلسی نب رعیب ،رضحت ربسہ نب دبعم ینہج ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملساکیدرتخےکےچینارتےاہجںرپاباکیدجسمےہافرآےنپفاہںنیتدؿایقؾرفامای۔رھپوبتکیکرطػرفاہنوہےئافر
ہلیبقہنیہجےکولگآپےسرہبح(اکیفعیسدیماؿاکانؾےہ(ںیمآرکےلم۔آپےنوپاھچاہیںوکؿولگرےتہںیہ؟ولوگں
ےناہکینبرافہعوجہکہنیہجیکاکیاشخےہ۔آپےنرفامای۔ںیمےنہیزنیمینبرافہعوکابلمقطعہددیی۔سپاوھنںےناسزنیموک
میسقترکایلیسکےناانپہصحچیبڈاالافریسکےناسںیمتنحمیک(ینعییتیھکابڑییک۔۔انبفبہےتہکںیہہکرھپںیمےناسدحثی
وکربسہےکابپدبعازعلسیےسوپاھچوتاوھنںےن ھجےسوپریدحثیایبؿںیہنیکہکلباساکھچکہصحایبؿایک۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ربسہ،دبعازعلسینبرعیب،رضحتربسہنبدبعمینہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زنیممقطعہدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1295

راوی  :حشين بً ٩لی ،یحٌي ب ٩آز ،٦ابوبرک بً ٩یاغ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت اس٤اء ب٨ت ابی برک

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
رک بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا حُ َشي ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َی ٌِىٔي ابِ َ ٩آ َز ََ ٦ح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
غ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی بَ ِرکٕ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَٗ َِل ٍَ اٟزُّبَي ِ َر ِ َ ٧د َّل
نیسح نب یلع ،ییحی نب آدؾ ،اوبرکب نب ایعش ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت اامسء تنب ایب رکب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےن(اؿےکوشرہ)زج ،وکوجھکرےکدروتخںاکہعطقدای۔
رافی  :نیسحنبیلع،ییحینبآدؾ،اوبرکبنبایعش،اشہؾنبرعفہ،رضحتاامسءتنبایبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زنیممقطعہدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1296

٣وسي ب ٩اسٌ٤یً ،١بساہلل ب ٩حشا٪
راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩زٰ ،

ای
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َواح ْٔس َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ح َّش َ
ا ٪ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسث َ ِتىٔي َج َّس َت َ
َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َو َُ ٣
ُخ ََ ٍَ ٣وکَاِ َ ٧ت َج َّس َة أَبٔیض ٔ َ٤ا أََ َّ ٧ضا أَ ِخب َ َر ِت ُض َ٤ا َٗاَِ ٟت َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا ًَل َی
َػ ٔٔ َّی ٍُ َوزُ َح ِی َب ٍُ ابِ ََ ٨تا ًُ َِ ٠ی َب ٍَ َوکَاَ َ ٧تا َرب ٔ َ
یبً َ ِي َٗ ِی َ ٍَ ٠ب ٔ ِ٨تٔ ََ ِ ٣
رک بِ َٔ ٩وائ ََٕٔ ٓ ١با َی ٌَ ُط ًَل َی
اَ ٪وآ َٔس بَ ِ ٔ
رحیِ َث بِ ََ ٩ح َّش َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت َت َ٘ َّس ََ ٦ػاح ٔ ٔيي َت ٌِىٔي ُ َ

ِاْل ٔ ِس ََلَِ ٠ًَ ٔ ٦یطٔ َو ًَل َی َٗ ِو ٔ٣طٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِاٛت ُِب بَ ِی َ٨َ ٨ا َوبَي ِ َن بَىٔي َتٕ ٔ٤ی ٥ب ٔ َّ
ئ أَ ََِ ٪ل یُ َحاو ٔ َزصَا إ ٔ َِ ٟی َ٨ا ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥أَ َح ْس
اٟسصِ َ٨ا ٔ
َّ
اَف أَ ِو َُ ٣حاو ٔ ْر َٓ َ٘ا َِ ٢اٛت ُِب َُ ٟط یَا ُ ََُل ُ ٦ب ٔ َّ
ئ َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَیِ ُتطُ َٗ ِس أَ ََ ٣ز َُ ٟط ب ٔ َضا ُطد ٔ َؽ بٔی َوه ٔ َی َوكَىٔي َو َزارٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت
اٟسصِ َ٨ا ٔ
إَٔل َُ ٣ش ٔ ْ
ََ إٔ٤َ َّ ٧ا ه ٔ َی َص ٔذظ ٔ َّ
َ َّ
اٟسصِ َ٨ا ُئ ً ٔ َِ ٨س َک َُّ َ٘ ٣ی ُس ا َِ ٟح ََ ١ٔ ٤و َِ ٣زع َی ا ِ٥ٔ ٨َ َِ ٟ
اٟشؤیَّ ٍَ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِر ٔ
ق إٔذِ َسأََ ٟ
َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إُٔ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟی ِشأ َ َِ ٟ

َ َیا ُ ََُل َُ ٦ػ َس َٗ ِت ا ِِ ٔ٤ٟشٜٔی َ ٍُ ٨ا ِِ ٤ُ ٟش ٥ُ ٔ ٠أَ ُخو ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٥ٔ ٔ ٠ی َش ٌُ ُض َ٤ا ا ِ٤َ ٟا ُئ
َ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِٔ ٣ش ِ
َون َٔشا ُئ بَىٔي َتٕ ٔ٤یَ ٥وأَبِ َ٨ا ُؤصَا َو َرا َئ ذََ ٔ ٟ
َو َّ
اٟظ َحزُ َویَ َت ٌَا َوَ٧ا ًَٔ ٪ل َی ا َِّ َٔ ٟتا ٔ٪
صفحنبرمع،ومٰیسنباامسلیع،دبعاہللنباسؿےسرفاتیےہہک ھجےسدحثیایبؿیکریمیدادیافرانینےننجاکانؾہیفص
افر دحتبہ اھت۔ افر علتبہ یک یٹیب ںیھت افر فہ دفونں ب ہل تنبرخمہمیک رپفردہںیھت افر ب ہل اؿ دفونں ےک ابپ یک دادی ںیھت ب ہل ےن
اؿ ےس ایبؿ ایک ہک مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر امہرا اسیھت رحثی وج رکب نب فالئ یک رطػ ےس

ایپؾےلرکآایاھت۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملسےکاپسآایافرآپےساینپافراینپوقؾیکرطػےساالسؾرپتعیبیکرھپ
رعضایک ایروسؽاہلل!امہرےافرینب میمتےکدرایمؿدانہءوکرسدحرقاردےدےئجی۔(دانھء اکیہگجاکانؾ ےہ)اتہکاسمرفوہ ای
آےگ اجےنفاال وہ۔ آپ ےن رفامای اے ڑلےک!اس ےک ےیلدانھء وک ید دے۔ ب ہل ےن اہکہک بج ںیم ےن داھکی ہکدانھء وک آپ
ےناسےکےیلید دایےہوت ےھجمفیلکتیچنہپویکہکنفہریمافنطاھتافرفںیہرپریمارھگ اھت۔ںیمےنرعضایک ایروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس!اسےنآپےسااصنػےکاسھتیچسرسدحںیہنیہک۔دانھءوتافٹنابدنےنھیکہگجےہافررکبویںیکارچااگہےہ
ن نح
ه
افر ینب میمت یک وعرںیت افر ےچب اس ےک ے ںیہ۔ ہی نس رک آپ ےن رفامای رہھٹ اج اے ڑلےک! چس اہک اس ہفیعض ےن اکی املسمؿ
دفرسےاملسمؿاکاھبیئےہ۔اکیےکاپینافردروتخںےسدفرساعفنااھٹاتکسےہافرآسپںیماکیدفرسےیکدمدرکاناچےئہ۔
رافی  :صفحنبرمع،ومٰیسنبالیعمس،دبعاہللنباسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زنیممقطعہدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1297

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،بساٟح٤یس بً ٩بساٟواحس ،ا ٦ج٨وب ب٨ت ٤٧ی٠ہ ،حرضت اس٤ز ب٣ ٩رضض

وب ب ٔ ُِ ٨ت ِ ٤َُ ٧ی َ ٩ِ ًَ ٍَ ٠أ ُ َِّ ٣ضا ُس َویِ َس َة ب ٔ ِ٨تٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟواح ٔ ٔس َح َّسثَ ِتىٔي أ ُ َُّ ٦جٕ ُ٨

ض َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
یضا أَ ِس ََ ٤ز بِ ِّٔ َ ٣ُ ٩
َجابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٣ضا ًَ٘ٔی َ ٍَ ٠ب ٔ ِ٨تٔ أَ ِس ََ ٤ز بِ ِّٔ َ ٣ُ ٩
رض ٕ
رض ٕ
ض ًَ ِ ٩أَب ٔ َ
و٪
اض یَ َت ٌَا َز ِو َ ٪یَ َت َداكُّ َ
َُخ َد اُ ٨َّ ٟ
ٓ ََبا َی ٌِ ُتطُ َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢س َب َ ٙإلٔ َی َ٣ا ٕئ َ ٥َِ ٟی ِشب ٔ ِ٘طُ إَِٔ ٟیطٔ ُِ ٣شُ َٓ ٥ْ ٔ ٠ض َو َٟطُ َٗا ََ َ ٓ ٢
دمحم نب اشبر ،دبعادیمحل نب دبعاولادح ،اؾ ونجب تنب تمبلہ ،رضحت ارمس نب رضمس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےکاپسآایافرآپےستعیبیک۔آپےن رفامایوجصخشیسکاےسیاپینرپچنہپاجےئ۔اہجںاسےسےلہپوکیئاملسمؿہن
اچنہپوہوتفہایساکےہ۔سپولگدفڑےتوہےئافرریکلےتچنیھکوہےئےلچ۔(اتہکاشنینرےہہکمہاہیںکتےچنہپےھت۔)
رافی  :دمحمنباشبر،دبعادیمحلنبدبعاولادح،اؾونجبتنبتمبلہ،رضحتارمسنبرضمس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زنیممقطعہدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1298

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١ح٤از ب ٩خاٟس ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َّ
َف َسطُ َحًَّي َٗ َا ٦ث ُ ََّ ٥رمَی بٔ َش ِوكٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ًِ ُلو ُظ َٔ ٩ِ ٣ح ِی ُث بَ ََّ َّ ٠
اٟش ِو ُن
َف ٔسطٔ َٓأ َ ِج َزی ََ
َو َس ٥َ ٠أَٗ َِل ٍَ اٟزُّبَي ِ َر حُ ِ َ
رض َ َ
ادمحنبلبنح،امحدنباخدل ،رضحتدبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنزج ،وکاج وردیاہجں
کت اؿ اک وھگڑا دفڑ ےکس۔ رھپ اوھن ں ےن اانپ وھگڑا دفڑاای اہیں کت ہک ڑھکے وہ ےئگ افر اانپ وکڑا ا اکنی۔ آپ ےن رفامای اؿ وک دے دف
اہجںکتوکڑااچنہپ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،امحدنباخدل،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الفارثزنیموکآابدرکےناکایبؿ
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
الفارثزنیموکآابدرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1299

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىيً ،بساٟوہاب ،ایوب ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت سٌیس ب ٩زیس

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
اب َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
وب ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ِح َیا أَ ِر ّؿا َِ ٣ی َت ٍّ َٓه ٔ َی َُ ٟط َوَِ ٟی َص ِ ٌٔ ٔ ٟز ٕ ٚهَ اَ ٥ٕ ٔ ٟح ٌّٙ
دمحمنبینثم،دبعاولاہب،اویب،اشہؾ نبرعفہ،رضحتدیعس نبزدیےسرفاتی ےہہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملسےنرفامای
وجصخشالفارثزنیموکآابدرکےاگوتفہایساکقحوہاگافر ملےکدرتخاک(وجاسےنًربجااگلدایوہ)وکیئقحہنوہاگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاولاہب،اویب،اشہؾنبرعفہ،رضحتدیعسنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
الفارثزنیموکآابدرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1300

راوی  :ہ٨از ب ٩رسیً ،بسہ٣ ،ح٤س ،ب ٩اسح ،ٙیحٌي ب ٩رعوہ ،حرضت رعوہ

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ُز بِ ُٔ َّ ٩
اٟس ِّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َی ٌِىٔي ابِ َ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙی ِحٌَي بِ ِٔ ُ ٩
َّ
َُک ِٔ ٣ث َ٠طُ َٗا َِ َ٘ ٠َ َٓ ٢س َخب َّ َرنٔی َّأ ٟذی َح َّسثَىٔي َص َذا ا َِ ٟحس َ
ٔیث أَ َّ٪
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ِح َیا أَ ِر ّؿا َِ ٣ی َت ٍّ َٓه ٔ َی َُ ٟط َوذ َ َ

َّ
َّ
ق
َخ َٓ َ٘ َضي َ ٔ ٟؼاح ٔٔب اْلِ َ ِر ٔ
ُغ َض أَ َح ُسص َُ٤ا ِ َ ٧د َّل ِٔی أَ ِر ٔ
ق ِاْل َ ٔ
َر ُج َ٠ي ِ ٔن ا ِخ َت َؼ َ٤ا إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
ض َوإَٔ َّ ٧ضا َِ ٨َ ٟد ْ٥ٌّ ًُ ١
بٔأ َ ِر ٔؿطٔ َوأَ ََ ٣ز َػاح َٔب اِ ٨َّ ٟد ٔ ١أَ ِ ٪یُ ِ ٔ
ُرض ُب أ ُ ُػوَ ُٟضا بٔا ُِ ُٔ ٟؤو ٔ
ُخ َد ِ َ ٧د َُ ٠ط َٔ ٨ِ ٣ضا َٗا َِ َ٘ ٠َ َٓ ٢س َرأَیِت َُضا َوإَٔ َّ ٧ضا َٟت ِ َ
َخ َج ِت َٔ ٨ِ ٣ضا
َحًَّي أ ُ ِ ٔ
انہد نب رسی ،دبعہ ،دمحم ،نب ااحسؼ  ،ییحی نب رعفہ ،رضحت رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج
صخشالفارثافررجنبزنیموکآابدرکےاگوتفہایسیکوہیگ۔افررعفہےناسہقبدحثیےکلثمرفاتیایک۔اسےکدعبرعفہےن
اہکہک ھجےسایسصخشےنایبؿایکسجےنہیدحثیایبؿیکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسدفوصخشںےنڑگھجاایک
اؿںیمےساکیےندفرسےیکزنیمںیم(اسیکرمیضےکریغب)وجھکرےکدرتخاگلدیےھت۔سجیکزنیمیھتآپےنفہ
زنیمایس وکدولایئافردرتخاگلےنفاےلوکمکحدایہکفہ اےنپدرتخاسزنیمےسااھکڑ ےل۔رافیاتہکےہہکںیمےنداھکیہک
اؿ دروتخں یک ڑجںی اہلکڑی ےس اکیٹ اج ریہ ںیہ احالہکن فہ درتخ ڑبے وہ ےئگ ےھت اہیں کت فہدرتخ اس زنیم ےس اکنؽ ےیل
ےئگ۔
رافی  :انہدنبرسی،دبعہ،دمحم،نباقحس،ییحینبرعفہ،رضحترعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
الفارثزنیموکآابدرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1301

راوی  :اح٤س ب ٩سٌیس ،وہب ،اب ٩اسحاٚ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َّ
ا٪
اٟسارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َوص ِْب ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبّٔ ٔ ِس َ٨ازٔظ ٔ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ إ ٔ ََّل أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٨ِ ٔ ً ٢س َٗ ِؤٟطٔ ََ َ َ٣
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِٛثَرُ هَ ىِّي أَُ َّ ٧ط أَبُو َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ُّٔی َٓأََ٧ا َرأَیِ ُت
َّأ ٟذی َح َّسثَىٔي َص َذا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َح ٔ
رض ُب ِٔی أ ُ ُػو ٔ ٢اِ ٨َّ ٟد ٔ١
اَّ ٟز ُج ََ ١ی ِ ٔ

ادمح نبدیعس،فبہ ،انب ااحسؼ ےس یھب ایسدنس ےک اسھت ایس وہفمؾیک رفاتی ذموکرےہ رگماس ںیم ویں ذموکر ےہ ہک رعفہ ےن
ویںاہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکااحصبںیمےساکیصخشےناہکریمانظاغبلہیےہہکفہاوبدیعسدخریوہں

ےگ۔اؿاکایبؿےہہکںیمےناکیصخشوکداھکیہکفہاےنپدروتخںیکڑجفںرپاہلکڑیالچراہےہ۔
رافی  :ادمحنبدیعس،فبہ،انبااحسؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
الفارثزنیموکآابدرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1302

راوی  :اح٤س بً ٩بسہً ،بساہلل بً ٩ث٤اً ،٪بساہلل ب٣ ٩بارک٧ ،آٍ ب٤ً ٩ز ،اب ٩ابی ٠٣یٜہ ،حرضت رعوہ

اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِخب َ َرَ٧ا َ٧آ ٔ ٍُ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة ِاْل ُ٣ل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
رع َو َة َٗا َ ٢أَ ِط َض ُس أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضي أَ َّ ٪اْلِ َ ِر َق أَ ِر ُق اہللٔ َوا َِٔ ٌٟبا َز ً َٔبازُ اہللٔ
أَبٔی َُِ ٠٣ی َِ ُ ٩ِ ًَ ٍَ ٜ

یَ ٩جاؤُا بٔاٟؼَّ ََ ٠وا ٔ
َو َ ٩ِ ٣أَ ِح َیا ََ ٣وا ّتا َٓ ُض َو أَ َح ُّ ٙبٔطٔ َجائ َ َ٨ا ب ٔ َض َذا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠أ ٟذ َ
ت ًَ ِ٨طُ

ادمحنبدبعہ،دبعاہللنب امثعؿ،دبعاہللنبابمرک،انعفنبرمع،انبایبملبکہ،رضحت رعفہےسرفاتیےہ ہکںیم وگایہد اتوہں
اس ابت یک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلصیف رفامای زنیم یھب اہلل یک ےہ افر دنبے یھب اہلل ےک ںیہ افر وج صخش رمدہ
(رجنب)زنیموکزدنہرکےوتفیہاساکزایدہدقحارےہ۔ہیدحثیروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسمہےساؿولوگںےنایبؿ
یکےہوھنجںےنآپےسامنزےسقلعتمرفاایتایبؿیکںیہ۔
رافی  :ادمحنبدبعہ،دبعاہللنبامثعؿ،دبعاہللنبابمرک،انعفنبرمع،انبایبملبکہ،رضحترعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
الفارثزنیموکآابدرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1303

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب٣ ،١ح٤س ب ٩بظير ،سٌیسٗ ،تازہ ،حش ،٩حرضت س٤زہ

ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩س َُ ٤ز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
ْش َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ َح َان َحائ ّٔلا ًَل َی أَ ِرقٕ َٓه ٔ َی َُ ٟط

ادمحنبلبنح،دمحمنب ریشب،دیعس،اتقدہ،نسح،رضحترمسہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایسجےن

رجنبزنیمےکاردرگددویارےسااحہطانبایلفہزنیمایسیکوہیگ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دمحمنبریشب،دیعس،اتقدہ،نسح،رضحترمسہ
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
الفارثزنیموکآابدرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1304

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،اب ٩وہب٣ ،ا ،َٟہظا ،٦حرضت ا٣ا٣ ٦اَٟ

اٟس ٔح أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َ٣اَٗ َْ ٔ ٟا َ ٢صٔظَ ْا ٦ا ِِ ٌٔ ٟز َُّ ٚ
ق
ِٔ ١ی أَ ِر ٔ
اٟوا ٥ُ ٔ ٟأَ َِ ٪ی ِِز ٔ َض اَّ ٟز ُج ُ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
َ َٗا َ٣َ ٢اَ َْ ٔ ٟوا ِِ ٌٔ ٟز َُّ ٚ
ُغ َض بٔ َِي ِر ٔ َح ٕٓٙ
َُي ِرٔظ ٔٓ ََی ِش َتحٔ َّ٘ َضا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ُْف َو ُ ٔ
اٟوا ٥ُ ٔ ٟک ُ ُّ٣َ ١ا أُخ َٔذ َوا ِحت ٔ َ
ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،امکل،اشہؾ،رضحتاامؾامکلےسرفاتیےہہکاشہؾنبرعفہاکانہکےہہکاظملولگےسرماد
ہی ےہ ہک وکیئ صخش رپایئ زنیم درتخ اگلےئ افر رھپ اس رپ اانپ قح التجےئ۔ اامؾ امکل ےتہک ںیہ ہک اظمل ولگ ےس رماد ہی ےہ ہک
رپایئزنیمںیمےسھچکویلےایفاہںزگاھوھکدےافرًربجادرتخاگلےئ۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،امکل،اشہؾ،رضحتاامؾامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
الفارثزنیموکآابدرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1305

راوی  :سہ ١ب ٩بَار ،وہیب ب ٩خاٟس٤ً ،زو ب ٩یحٌي ً ،باض ب ٩سہ ١ب ٩سٌس ،حرضت ابوح٤یس اٟشاًسی

ض َّ
اٟشأًس ِّٔی َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس
َح َّسثَ َ٨ا َس ِض ُ
 ١بِ ُ ٩بَََّا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ُب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩ی ِحٌَي ًَ ِ ٩ا ٌَِ ٟبَّا ٔ

ًَ ِ ٩أَبٔی حُ َِ ٤ی ٕس َّ
َقی إٔذَا ا َِ ٣زأَ ْة ِٔی
اٟشأًس ِّٔی َٗا ََُ ٢زَ ِو ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠تبُ َ
وک َٓ َ٤َّ ٠ا أَتَی َوازٔی ا َِ ُ ٟ
ْش َة
اَخ ُػوا ٓ َ َ
َُخ َؾ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ِ ًَ ٥َ ٠
َحسٔی َ٘ ٍٕ ََ ٟضا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّْٔ ٥َ ٠ل َ ِػ َحابٔطٔ ِ ُ
َ أَیِ َ ٍَ ٠إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ِِ ٍَّ ٠
ُخ ُد َٔ ٨ِ ٣ضا َٓأ َ َت ِی َ٨ا َتبُ َ
وک َٓأَص َِسی َُ ٔ ٠٣
أَ ِو ُس َٕ٘ َٓ ٙا َِ ٤َِ ٠ٟٔ ٢زأَة ٔ أَ ِح ٔصي َ٣ا یَ ِ ُ

ْش َة
بَ ِی َـا َئ َو ََ ٛشا ُظ ب ُ ِز َز ّة َو ََ ٛت َب َُ ٟط َی ٌِىٔي ب ٔ َب ِ ٔ
َقی َٗا َِ ٤َِ ٠ٟٔ ٢زأَة ٔ َ ٥ِ ٛک َ َ
أِ ٪ی َحسٔی َ٘ت َٔٔ َٗاَِ ٟت ًَ ِ َ
َحظ ٔ َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا أَ َت ِی َ٨ا َوازٔی ا َِ ُ ٟ

َخ َؾ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنٔ يی َُ ٣ت ٌَ ِّح ْ ١إلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َ٩ِ ٤ََ ٓ ٍٔ٨
أَ ِو ُس ِٕ َ ٙ
أَ َرا َز ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ َِ ٪ی َت ٌَ َّح َ٣َ ١عٔی َٓ َِ ٠ی َت ٌَ َّح ِ١
لہس نب اکبر ،فبیہ نب اخدل ،رمعف نب ییحی ،ابعس نب لہس نب دعس ،رضحت اوبدیمح ااسلدعی ےس رفاتی ےہ ہک زغفہ وبتک ےک
ومہعق رپ ںیم روسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےک اسھت اھت بجآپ رقی ںیم ےچنہپ وتآپ ےنداھکیہک اکی وعرت اےنپ ابغ ںیم
یھٹیب وہیئ ےہ۔ آپ ےن اےنپ ااحصب ےس رفامای ہک اس ےک ابغ ےک لھپ اک ہنیمخت اگلؤ ہک انتک وہاگ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملساکاانپادنازہدسفقس اھت۔آپےناسوعرتےسرفامایہکبجلھپ لکنآےئ (ینعیدرتخےسوتڑایل اجےئ) وتاساکانپ
اید رانھک۔ رھپ مہ بس وبتک آےئ وت اہلی ےک ابداشہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل اکی دیفس رگن اک رچخ ہفحت ںیم
اجیھب۔آپےنیھبوجابںیماسوکاکیاچدراطعءرفامیئافراوکس(زجہییکرشطرپ)اسےککلمیکدنسید دی۔رھپبجمہولٹ
رک فادی رقی ںیم آےئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وعرت ےس وپاھچ ہک ریتے ابغ ںیم انتک لھپ الکن۔ اس ےن اہک
دس فقس افر آپ اک ادنازہ یھب یہی اھت۔ آپ ےن رفامای ےھجم دمہنی ےنچنہپ یک دلجی ےہ سپ مت ںیم ےس وج وکیئ ریمے اسھت دلج انچنہپ
اچاتہوہوتےلچ۔
رافی  :لہسنباکبر،فبیہنباخدل،رمعفنبییحی،ابعسنبلہسنبدعس،رضحتاوبدیمحااسلدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
الفارثزنیموکآابدرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1306

راوی ً :بساٟواحس بُ ٩یاثً ،بساٟواحس ب ٩زیاز ،اً٤ع ،جا ٍ٣ب ٩طساز ،ک٠ثو ،٦ا ٦ا٤ٟو٨٣ين حرضت زی٨ب

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس بِ َُ ُٔ ٩ی ٕ
اث َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواحٔسٔ بِ ُ ٩زٔ َیاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩جا ٔ ٍٔ ٣بِ َٔ ٩ط َّساز ٕ ًَ ِ ٩ک ُ ُِ ٠ثوَ ٩ِ ًَ ٕ ٦زیِ ََ ٨ب
اَ ٪ون َٔشائْ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤ُ ٟضا ٔج َزا ٔ
ت َوصَُّ٩
ا ٪بِ َٔ َّٔ ًَ ٩
أََ َّ ٧ضا کَاِ َ ٧ت َتِٔلٔی َرأ ِ َض َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وً ٔ َِ ٨س ُظ ا َِ ٣زأَ ُة ًُ ِث ََ ٤
ور
َی ِظ َتٜٔي َن َ٨َ ٣ازٔ َُ ٟض َّ٩أََ َّ ٧ضا َتـ ُ
ُخ ِج ََ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا َٓأ َ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪تُ َو َّر َث ُز َ
ٔیَِ ٠ًَ ٙیضَٔ َّ٩ویُ ِ َ
ات ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕٓ َُو ِّرث َ ِت ُط ا َِ ٣زأَتُطُ َز ّارا بٔا ِ٤َ ٟسٔی ٍَٔ٨
ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
ی ٩اَ ٨ِّ ٟشا ُئ ٓ َََ ٤
دبعاولادح نب ایغث ،دبعاولادح نب زاید ،اشمع ،اجعم نب دشاد ،وثلکؾ ،اؾ اوملنینم رضحت زبنی ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت
ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےک رس ںیم وجںیئڈوھڈن ریہ یھت۔اس فتق آپ ےک اپس رضحت امثعؿ نب افعؿ یک ویبی

افردنچدفرسیاہمرجوعرںیتیھٹیبوہیئںیھتافراےنپرھگفںیکاکشایترکریہںیھتہکفہ(امہرےوشرہفںےکااقتنؽےکدعب)
مہرپ گنرکدیاجےتںیہافرںیمہفاہںےساکنالاجاتےہ۔ہینسرکآپےنمکحرفامایہکآدنئہاہمرجنیےک رھگفںیکفراث
اؿیکویبایںوہںیگ۔سپبجدبعاہللنبوعسمداکااقتنؽوہا۔وتاؿےکرھگیکفارثاؿیکویبیرقاراپںیئہیرھگدمہنیںیماھت۔
رافی  :دبعاولادحنبایغث،دبعاولادحنبزاید،اشمع،اجعمنبدشاد،وثلکؾ،اؾاوملنینمرضحتزبنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زجہیفایلزنیمیکرخدیاریافراسںیمراہشاکایبؿ
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زجہیفایلزنیمیکرخدیاریافراسںیمراہشاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1307

راوی  :ہارو ٪ب٣ ٩ح٤س ب ٩بَار ب ٩بَل٣ ،٢ح٤س بً ٩یسي ،اب ٩س٤یٍ ،زیس ب ٩واٗس ،ابوًبساہلل ،حرضت ٌ٣اذ

ارو ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩بَََّارٔ بِ ٔ ٩ب ٔ ََل ٕ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س ابِ َُٔ ً ٩یسي َی ٌِىٔي ابِ َُ ٩س َِ ٤ی ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ َُ ٩واٗ ٔ ٕس َح َّسثَىٔي
َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
أَبُو ًَ ِبسٔ اہللٔ ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٕأَُ َّ ٧ط َٗا ََ َ٘ ًَ ٩ِ ٣َ ٢س ا ِٟحٔزِیَ ٍَ ِٔی ًُُٔ٘٨طٔ َٓ َ٘ ِس بَز ٔ َئ ٔ٤َّ ٣ا ًََِ ٠یطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اہرفؿنبدمحمنباکبرنبالبؽ،دمحمنبیسیع،انبعیمس،زدی نبفادق،اوبدبعاہلل ،رضحتاعمذےسرفاتیےہہکسجےناےنپافرپ
رخایجزنیمطلسمیکوتفہاسرطہقیےسربیوہاسجرپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےھت۔
رافی  :اہرفؿنبدمحمنباکبرنبالبؽ،دمحمنبیسیع،انبعیمس،زدینبفادق،اوبدبعاہلل،رضحتاعمذ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
زجہیفایلزنیمیکرخدیاریافراسںیمراہشاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1308

راوی  :حیوة بَ ٩شیح ،ب٘یہ٤ً ،ارہ ب ٩ابی طٌثاء ،س٨ا ٪بٗ ٩یص ،طبیب ب ٩نٌی ،٥یزیس ب ٩خ٤ير ،حرضت ابواٟسرزاء

َشیِ ٕح ا َِ ٟح ِرضمٔی َح َّسثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ٍُ َح َّسثَ َ٨ا ًَُ ٤ارةُ ابِ ُ ٩أَبٔی َّ
یب
اٟظ ٌِ َثا ٔ
ئ َح َّسثَىٔي ٔس َ٨ا ُ ٪بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص َح َّسثَىٔي َطب ٔ ُ
َح َّسثَ َ٨ا َح ِی َوةُ بِ َُ ُ ٩
َ
َ ُّ
بِ ُ ٩نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَىٔي َیزٔی ُس بِ ُُ ٩خ َ٤يِر ٕ َح َّسثَىٔي أَبُو َّ
ئ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ َخ َذ أَ ِر ّؿا
اٟس ِر َزا ٔ

بٔحٔزِ َیت َٔضا َٓ َ٘ ِس ا ِس َت َ٘ا َ ٢صٔ ِح َز َت ُط َو ََ٧ ٩ِ ٣زَ ََ َػ َِ َار ک َ ٔاَفٕ ُٔٔ٘٨ًُ ٩ِ ٣طٔ َٓ َح ٌَ َُ ٠ط ِٔی ًُُٔ٘٨طٔ َٓ َ٘ ِس َولَّی ِاْل ٔ ِس ََل َ ٦هَ ِض َز ُظ َٗا َََ ٓ ٢ش٣ٔ ٍَ ٔ٤ىِّي

اَ ٪ص َذا ا َِ ٟحس َ
َ ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا ََّٔٓ ٢ذَا َٗ ٔس َِ ٣ت ٓ ََش ُِ ٠ط ََِٓ ٠یِٜت ُِب إلٔ َ َّی بٔا َِ ٟحسٔیثٔ
ٔیث َٓ َ٘ا َ ٢لٔی أَ ُطب َ ِی ْب َح َّسثَ َ
َخاُ ٔ ٟس بِ َُ ٌِ ٣َ ٩س َ
َ
رقأَ ُظ َت َز َک َ٣ا ِٔی یَسٔظ ٔ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِرؿٔي َن ح ٔي َن
َٗا ََٜ َٓ ٢ت ََبطُ َٟطُ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ ٔس ُِ ٣ت َسأ َ َٟىٔي َخاُ ٔ ٟس بِ َُ ٌِ ٣َ ٩س َ
َقكَ َ
ا ٪ا ِِ ٔ ٟ
اض َٓأ ًِ َل ِی ُت ُط َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
َ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز صَ َذا َیزٔی ُس بِ ُُ ٩خ َ٤يِر ٕا َِ ٟیزَن ٔ ُّی َِ ٟی َص ص َُو َػاح َٔب ُط ٌِ َب ٍَ
َس ٍَ ٔ٤ذََ ٔ ٟ

ویحۃ نب رشبا ،ہیقب،امعرہ نب ایب اثعشء ،انسؿ نب سیق، ،بیب نب میعن ،سیدی نب ریمخ ،رضحت اوبادلرداء ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایسج ےنزنیمےل رکاس اکزجہیدانیوبقؽایک وت اس ےناینپرجہتوتڑڈایل افر سک ےناکرف یک
ذتل یک ابت (زجہی) وک اس ےک ےلگ ےس اکنؽ رک اےنپ ےلگ ںیمڈاال (ینعی زجہی یک زنیمرخدی رک اس اک زجہی دانی وبقؽایک) وت اس ےن
االسؾیکرطػےساینپھٹیپومڑیل۔انسؿےناہکہکںیمےنہیدحثیاخدلنبدعماؿےسایبؿیکاوھنںےناہک،بیبےنمتےس
ہی دحثی ایبؿیک؟ ںیم ےن اہکاہں! اوھنں ےن اہک بج وت ،بیب ےک اپس اجےئ وت اس ےس انہک ہک ہی دحثی ید  رک  ھج وک دےدی۔
بجںیمولٹ رکآایوتاخدل نبدعماؿےن فہرپہچ  ھج ےساماگن۔ںیمےناؿوکدے دای۔اوھنںےنبجاسوکزپاھوتینتجرخایج
زنیم اؿ ےک اپس یھت بس وھچڑ دی ینعی بج ہی دحثی ینس۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی سیدی نب ریمخسیی فہ ںیہن ںیہ وج ہبعش ےک
اشرگدںیہ۔
رافی  :ویحۃنبرشبا،ہیقب،امعرہنبایباثعشء،انسؿنبسیق،،بیبنبمیعن،سیدینبریمخ،رضحتاوبادلرداء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾاییسکافرصخشےکےیلزنیموکرفکانیل(ینعیاسزنیمیکاھگسافراپینفریغہےنیلےسرفکدے)
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
اامؾاییسکافرصخشےکےیلزنیموکرفکانیل(ینعیاسزنیمیکاھگسافراپینفریغہےنیلےسرفکدے)

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1309

راوی  :اب ٩رسح ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،بیساہلل بً ٩بساہلل بً ٩باض ،حرضت ػٌب ب ٩جثا٣ہ

ض ًَ ِ٩
اٟس ٔح أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩
اب َوبَ ََِ ٠ىٔي أَ َّ٪
اٟؼَّ ٌِ ٔب بِ َٔ ٩ج َّثا َ ٍَ ٣أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل ح َِٔم إ ٔ ََّل ِهَّلِل َوَ ٔ ٟز ُسؤٟطٔ َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ

َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح َِم أ٘٨َّ ٟی ٍَ

انبرسح،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبابعس،رضحتبعصنباثجہمےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرفانکاجزئںیہنےہرگماہللافراےکسروسؽےکےیل(ینعیاہجدایزوکةےکاجونرفںےکےیلرفانکدرتس
ےہ)انباہشبےتہکںیہہک ھجکتہیابتیچنہپےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیقیغیکزنیموکرفاکاھت۔
رافی  :انبرسح،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبابعس،رضحتبعصنباثجہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
اامؾاییسکافرصخشےکےیلزنیموکرفکانیل(ینعیاسزنیمیکاھگسافراپینفریغہےنیلےسرفکدے)

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1310

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼورً ،بساٌٟزیز ب٣ ٩ح٤سً ،بساٟزح ٩٤ب ٩حارثً ،بیساہلل بً ٩بساہلل ،ابً ٩باض ،حرضت ػٌب ب٩
جثا٣ہ

اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ض ًَ ِ ٩اٟؼَّ ٌِ ٔب بِ َٔ ٩ج َّثا َ ٍَ ٣أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح َِم أ٘٨َّ ٟی ٍَ َو َٗا َََ ٢ل ح َِٔم
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
إ ٔ ََّل ِهَّلِل ًَزَّ َو َج َّ١
دیعسنبوصنمر،دبعازعلسینبدمحم،دبعارلنمحنباحرث،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعس،رضحتبعصنباثجہمےسرفاتیےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیقیغوکیمحانبایاھتافررفامایہکیمحںیہنےہ۔رگماہللاعتیلےئلیک۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،دبعازعلسینبدمحم،دبعارلنمحنباحرث،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعس،رضحتبعصنباثجہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راکز(دہنیفافراکؿ)اکایبؿ
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
راکز(دہنیفافراکؿ)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1311

راوی ٣ :شسز ،سٔیا ،٪زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب َوأَبٔی َسَ ٍَ ٤ََ ٠سٌَ ٔ٤ا أَبَا ص َُزیِ َز َة یُ َح ِّس ُث أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِٔ ٢ی اٟزِّکَازٔ ا ِٟد ُُُ ٤ص
دسمد ،ایفسؿ ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
راکزںیمےساپوچناںہصحایلاجےئاگ۔
رافی  :دسمد،ایفسؿ،زرہی،دیعسنببیسم،اوبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
راکز(دہنیفافراکؿ)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1312

راوی  :جٌْف ب٣ ٩شاَف ،اب ٩ابی ٓسیَ ،رقیبہ ب٨ت ًبساہلل ب ٩وہب ،ؿباًہ ب٨ت زبير بً ٩بسا٤ٟل٠ب ب ٩ہاط٥

َ
َ
َ
ُک َیٍَ ٤
رقیِ َب ٍَ ب ٔ ِ٨تٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٣ضا َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
ْف بِ َُ ٣ُ ٩ش ٔاَفٕ َح َّسث َ٨ا ابِ ُ ٩أبٔی ُٓ َسیِ َٕ َح َّسث َ٨ا اٟزَّ ِ٣ع ٔ ُّی ًَ ِ٤َّ ًَ ٩تٔطٔ ُ َ

ب ٔ ِ٨تٔ ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟساز ٔ ًَ ُِ ٩ؿ َبا ًَ ٍَ ب ٔ ِ٨تٔ اٟزُّبَي ِر ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب بِ َٔ ٩صا ٔط ٕ ٥أََ َّ ٧ضا أَ ِخب َ َر ِت َضا َٗاَِ ٟت َذ َص َب ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسا ُز َ ٔ ٟحا َجتٔطٔ ب ٔ َب٘ ٔ ٔ
یٍ
َّ
َخ َٗ ٍّ
ُخ ُد ُٔ ٩ِ ٣ج َِحٕ زٔی َّ ٨ارا ث ُ ََّ ٥َِ ٟ ٥یزَ ِ ٢یُ ِ ٔ
ا َِ ٟد ِب َد َب ٍٔ َّٓٔذَا ُج َز ْذ یُ ِ ٔ
َخ َد ٔ ِ
َخ َد َس ِب ٌَ ٍَ ًَ َ َ
ْش زٔی َّ ٨ارا ث ُ َّ ٥أَ ِ َ
ُخ ُد زٔی َّ ٨ارا زٔی َّ ٨ارا َحًي أَ ِ َ
ْش زٔی َّ ٨ارا ٓ ََذ َص َب ب ٔ َضا إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ َر ُظ َو َٗا َُ َٟ ٢ط ُخ ِذ
َح َِ ٤زا َئ َی ٌِىٔي ٓ َٔیضا زٔی َْ ٨ار َََٓاِ َ ٧ت ثَ َ٤اَ ٔ ٧ی ٍَ ًَ َ َ
َح َٗا َََ ٢ل َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َػ َس َٗ َت َضا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َِ ١ص َویِ َت إلٔ َی ا ُِ ٟح ِ ٔ

ََ ٓ َٔیضا
بَ َار َک اہللُ َ ٟ
رفعجنباسمرف،انبایبدفکی،رقہبیتنبدبعاہللنبفبہ،ابضہعتنبزج ،نبدبعابلطملنباہمش ےسرفاتی ےہہک(اؿ ےک
ل
وشرہ)دقمادرضفرتےسیقیغا خنخبہںیمےئگوتاوھنںےناکیوچےہوکداھکی ہکاسےناےنپلِبےساکیدانیراکنالافررھپاس
ےنےکیدعبد رگےرتسہدانیراکنےلرھپاکیرسخرگنیک یلیھاکنیلاسںیمیھب اکیدانیر اھتاسرطحلکااھٹرہدانیروہ ےئگ
سپفہاؿ بسدانیرفںوک ےلرکوضحر یلص اہللہیلعفآہلفملسےکاپسآےئ افر اسراہصقایبؿ ایکافر وبےلاساک دصہق(سمخ)
ےل ےئجیل روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اؿ ےس وپاھچہک ایک مت ازوخد وسراخ رپوتمہج وہےئ ےھت؟ فہ وبےل ںیہن وت آپ ےن
رفامایاہللاعتیلںیھمتاسںیمربتکدے۔
رافی  :رفعجنباسمرف،انبایبدفکی،رقہبیتنبدبعاہللنبفبہ،ابضہعتنبزج ،نبدبعابلطملنباہمش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکرففںیکرپاینربقںیوھکدےناکایبؿ
ابب  :وصحمؽتمینغافراامرتفالختفےسقلعتمادتباء
اکرففںیکرپاینربقںیوھکدےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1313

راوی  :یحٌي بٌ٣ ٩ين ،وہب ب ٩جزیز٣ ،ح٤س ب ٩اسح ،ٙاسٌ٤ی ،١ب ٩ا٣یہ ،بَحب ٩ابی بحير ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ٌُٔ٣َ ٩ي ٕن َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣ح ََّ ٤س بِ َ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙیُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی ٍَ ًَ ِ٩
َخ ِج َ٨ا
ب ُ َحي ِر ٔبِ ٔ ٩أَبٔی ب ُ َحيِر ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َی ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢ح ٔي َن َ َ
َُ ٌَ ٣ط إلٔ َی َّ
َح ٔ ٦یَ ِس َٓ ٍُ ًَ ُِ ٨ط
اٟلائ ٕٔٔ ٓ َََ ٤ز ِرَ٧ا بٔ َ٘بِر ٕ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َذا َٗبِرُ أَبٔی رَُٔا َٕ ٢وک َ َ
ا ٪ب ٔ َض َذا ا َِ َ ٟ

َ أََّ٧طُ زُٓ ٌََٔ ٣َ ٩طُ ُ ُِؼ َْ ٩ِ ٣ٔ ٩ذصَبٕ إ ٔ ِ٪
َخ َد أَ َػابَ ِتطُ اَّ ٍُ ٤َ ِ٘ ٨ِّ ٟأًٟي أَ َػابَ ِت َٗ ِو َ٣طُ ب ٔ َض َذا ا ََِ٤َ ٟا ُٔ َٓ ٪سٓ َٔٔ ٓ ٩یطٔ َوآیَ ٍُ ذََ ٔ ٟ
َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
ُخ ُجوا ا ِِ ُِ ٟؼ َ٩
أَْمُتْن َ َ ٧ب ِظت ُُِ ٨ِ ًَ ٥ط أَ َػبِت ُُ٤و ُظ َُ ٌَ ٣ط َٓابِ َت َس َر ُظ اُ ٨َّ ٟ
اض َٓا ِس َت ِ َ

ییحی نب نیعم ،فبہ نب رجری ،دمحم نب ااحسؼ  ،اامسلیع ،نب اہیم ،رحبنب ایب ریحب ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک بج مہ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاطفئیک رطػےلکنوتںیمہراےتسںیماکیربقیلمآپےنرفامایہیاوبراغؽیکربقےہ
وجزنفؽذعابےکوخػےسرحؾںیمراتہاھتبجفہرحؾےسابرہالکن وتفیہذعاباسرپآایوجاسےسلبقایسہگجایکسوقؾرپآ
اکچاھت(ینعیززلہل)سپاسوکایسہگجدنفایکایگافراشنینےکوطررپایکسربقںیماسےکاسھتوسےنیکالسخاگڑدییئگاھت۔ارگ
متاسیکربقوھکدفےگوتفہںیہمتلماجےئیگہینسرکولگاسیکرطػدفڑےافرربقوھکدرکفہالسخاکنؽیل۔
رافی  :ییحینبنیعم،فبہنبرجری،دمحمنباقحس،الیعمس،نباہیم،رحبنبایبریحب،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
فہامیبرایںوجانگوہںاکافکرہیتنبںیہ

ابب  :انجزفںاکایبؿ
فہامیبرایںوجانگوہںاکافکرہیتنبںیہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1314

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س٣ ،ح٤س ب ٩س٤٠ہ٣ ،ح٤س ب ٩اسحً ،ٙا٣ز اٟزا ٦خرضی

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اَِ ٔ٨ُّ ٟیلٔی َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٍَ ٤َ٠ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَىٔي َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ َّٔ ١
اٟظأ ٦
َ
ُّ
ُرض َو َل٩ِٔ ٜ
ُی َ٘ا ُُ َٟ ٢ط أَبُو َ٨ِ ٣وُورٕ ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ ِِّم ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕاٟزَّا ٔ ٦أَخٔی ا َِ ٟد ٔ ٔ
رض َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َٗا َ ٢اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی ص َُو ا ِٟد ِ ُ
ات َوأَ ِٟؤیَ ٍْ َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٣ا َص َذا َٗاُٟوا َص َذا َ ٔ ٟوا ُئ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ََ ٛذا َٗا ََٗ ٢ا َ ٢إنٔيی َٟبٔب ٔ ََلزَٔ٧ا إٔذِ ُرٓ ٌَٔ ِت َ٨َ ٟا َرایَ ْ

َ
ُک َر ُسو ُ٢
َٓأ َت ِی ُت ُط َوص َُو َت ِح َت َط َح َزة ٕ َٗ ِس بُ ٔش َم َُ ٟط َ ٔ ٛشائْ َوص َُو َجاْ ٔ ٟص ًََِ ٠یطٔ َو َٗ ِس ا ِج َت َ ٍَ ٤إَِٔ ٟیطٔ أَ ِػ َحاب ُ ُط َٓ َحَِ ٠ش ُت إَِٔ ٟیض ٔ ََِ ٓ ٥ذ َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اْلِ َ ِس َ٘ َاَ٘ َٓ ٦ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩َ ٣إٔذَا أَ َػابَ ُط َّ
اَ َّٔ َٛ ٪ار ّة ٤َ ٔ ٟا ََ ٣ضي ٔ٩ِ ٣
اٟش َ٘ ُ ٥ث ُ َّ ٥أَ ًَِٔا ُظ اہللُ ُٔ ٨ِ ٣ط ک َ َ

ا ٪کَا َِ ٟبٌٔير ٔ ًَ َ٘ َُ ٠ط أَصُِ٠طُ ث ُ َّ ٥أَ ِر َسُ٠و ُظ َٓ ٥َِ ٠یَ ِسرٔ ُ٠َ٘ ًَ ٥َ ٔ ٟو ُظ
ذُُ ٧وبٔطٔ َو َِ ٣وً ٔوَ ٍّ َٟطُ ٓ ٔ َمَي َی ِش َت ِ٘ب ٔ ُ
َ ١وإ ٔ َّ ٪ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ َٔ ٙإٔذَا َ٣ز ٔ َق ث ُ َّ ٥أ ُ ًِف َٔی ک َ َ
َوَ ٥َِ ٟی ِسرٔ  ٥َ ٔ ٟأَ ِر َسُ٠و ُظ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج َْ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ١ح ِو َُ ٟط یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َ٣ا اْلِ َ ِس َ٘ ُاَ ٦واہللٔ َ٣ا َ٣ز ٔ ِؿ ُت َٗ ُّم َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨َّ ًَ ٥ُِ ٗ ٥َ ٠ا ََِٓ ٠ش َت ٔ٨َّ ٣ا َٓب َ ِی َ٨ا ِ َ ٧ح َُ ٨ِ ٔ ً ٩س ُظ إٔذِ أَٗ َِب ََ ١ر ُج َِْ ٠ًَ ١یطٔ َ ٔ ٛشائْ َوِ ٔی َی ٔسظ ٔ َط ِی ْئ َٗ ِس ا َِ ٟت َّ
ٕ ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا
َفا ٔر كَائ ٔز َٕٓأ َ َخ ِذتُ ُضََ ٓ َّ٩و َؿ ٌِ ُت ُضِٔ َّ٩ی
َ ٓ َََ ٤ز ِر ُت بٔ َِ ِی َـ ٍٔ َط َحز ٕٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت ٓ َٔیضا أَ ِػ َو َ
َُ أَٗ َِبُِ ٠ت إَِٔ ٟی َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ إنٔيی َ٤َّ ٟا َرأَیِت َ
ات ٔ َ
َ ٔ ٛشائٔی َٓ َحائ َ ِت أ ُ ُُّ ٣ضَٓ َّ٩ا ِس َت َس َار ِت ًَل َی َرأِسٔي َٓ َٜظَ ٔ ُِت ََ ٟضا ًَ ُِ ٨ضََ ٓ َّ٩و َٗ ٌَ ِت ًََِ ٠یضُٔ ٌَ ٣َ َّ٩ضُ ِٔ َٔ ٠َ َٓ َّ٩ت ُض َّ٩بَٔٔ ٜشائٔی َٓ ُضَّ٩
َ ٓ ََو َؿ ٌِ ُت ُضَ َّ٩وأَبَ ِت أ ُ ُُّ ٣ض َّ٩إ ٔ ََّل ُٟزُو َُ ٣ضَ٘ َٓ َّ٩ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّْٔ ٥َ ٠لَ ِػ َحابٔطٔ
أ ُ َوَل ٔ
ئ َ٣عٔی َٗا ََ ٢ؿ ٌِ ُضَ ٨ِ ًَ َّ٩
ُ َ
َفا َخ َضا َٗاُٟوا َن ٌَ ِ ٥یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٓ ٢و َّأ ٟذی َب ٌَ َثىٔي بٔا َِ ٟح ِّ٠ََّ ٟ ٙطُ
أَ َت ٌِ َحبُ َ
ؤٟ ٪زُ ِح ٔ ٥أ ِّ ٦اْلِ َفِ َ ا ٔر ٔ َ
َّ
ُ
َ
َف َج ٍَ بٔضَّٔ٩
أَ ِر َح ُ ٥بٌٔ َٔبازٔظ ٔ ٔ ٩ِ ٣أ ُ ِّ ٦اْلِ ََفِ َا ٔر بٔ ٔ َ
ْفاخ َٔضا ِار ٔج ٍِ بٔضَٔ َّ٩حًي َت َـ ٌَ ُضَ ٩ِ ٣ٔ َّ٩ح ِی ُث أ َخ ِذ َت ُضَ َّ٩وأ ُُّ ٣ضُ ٌَ ٣َ َّ٩ضَ َ َّ٩
دبع اہلل نب دمحم ،دمحم نب ہملس ،دمحم نب ااحسؼ  ،اعرم ارلاؾ رضخی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اےنپ کلم ںیم اھت ااچکن مہ وک ڈنھجے افر
اشنؿداھکیئدی۔ںیمےنوپاھچہیایکےہ؟ولوگںےنیئاایہکہیروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےک(رکشلےک)ڈنھجےںیہوت
ںیم آپ ےک اپس آای ںیم ےن داھکی ہک آپ اکی درتخ ےک ےچین اکی اچدر رپ رشتفی رفام ںیہ وج آپ لیک اھچبیئ یئگ یھت افر آپ
ےکاردرگدآپےکااحصبعمجںیہ۔ںیمیھباؿںیماجرکھٹیبایگ۔سپآپےنامیبرویںاکذرکرفامایہکبجومنموکوکیئفیلکت
ای امیبری ال قح وہیت ےہ افر رھپ ا ہلل اعتیل اس وک افش اطع رفامات ےہ وت وہ امیبری ای فیلکت اس ےک انگوہں اک افکرہ نب اجیت ےہ افر آدنئہ

ےکےیلایدداہینوہاجیتےہافرانمقفبجامیبروہاتےہافراسیکفہفیلکتدفروہاجیتےہوتفہاسافٹنیکرطحوہاتےہسجوک
اسےکامکلےنےلہپوتابدناھافر رھپوھچڑدایافراسوکہیہتپیہںیہناتلچاسوکابدناھویکںایگافروھچڑویکںدایایگےہ؟ہینسرک
اکی صخش ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! امیبری ایک زیچ وہیت ےہ؟ ںیم یھبک امیبر یہ ںیہن وہا۔ آپ ےن رفامای وت
اہیں ےس اھٹ اج وت مہ ںیم ےس ںیہن ےہ اعرم ےتہک ںیہ ہک ایھب مہ آپ ےک اپس یہ ےھٹیب ےھت ہک اکی صخشآای سج ےن لبمک افڑھ
راھک اھت افر اےکساہھت ںیم ھچک داب وہا اھت۔ اس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ںیم ےن بج آپ وک داھکی وت آپ یک رطػ آےن اگل راےتس
ںیمدروتخںاکاکیڈنھجزپات ےہفاہں ںیمےنڑچویںےک وچبںیکآفاز ینسافرںیم ےن اؿوکڑکپرک اےنپلبمک ںیموداپایلوت اؿیک
امں آیئ افر ریمے رس رپ رکچ اگلےن یگل ںیم ےن اس ےک وچبں وک وھکال وت فہ وچبں رپ آ زپی افر اؿ ےک اسھتوخد یھب دیق وہ یئگ۔ اب
ںیم اؿ بس وک اےنپ لبمک ںیم ٹیپل رک الای وہں۔ آپ ےن رفامای اؿ وک اہیں رھک دے وت ںیم ےن رھک دای نکیل امں ےن اےنپ وچبں اک
اسھتہنوھچڑا۔اؿیکہیاحتلدھکیرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپااحصبےسدرایتفرفامایہکایکمتوکڑچاییکاےنپ
وچبںےستبحمرپبجعتںیہنوہ؟اوھنںےنرعضایکاہںایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!آپےنرفامایاسذاتیکمسق سج
ےن ےھجم اچسیئ ےک اسھت ربمغیپ انب رک وعبمث رفامای ےہ۔ الب ہبش اہلل اعتیل اےنپ دنبفں ےس اس ےس ںیہک زایدہ تبحم رکات ےہ انتج ہک ہی
ڑچایاےنپوچبںےستبحمرکیتےہہیہہکرکآپےنرفامایہکاؿوکےلاجافرفںیہوھچڑآاہجںےسوتاؿوکڑکپرکالایاھتافروچبںیک
امںوکیھبایہنےکاسھتےلاج۔سپفہصخشاؿبسوکےلایگ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،دمحمنبہملس،دمحمنباقحس،اعرمارلاؾرضخی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگ وکیئصخش اپدنبی اسیکھت وکیئ کیناکؾ رکات راتہوہ افررھپیسک فتق امیبریای رفسیک انبرپاسوک ااجنؾہن دےےکسوت
اسےکابفوجدیھباسوکوثابےلماگ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
ارگوکیئصخشاپدنبیاسیکھتوکیئکیناکؾرکاتراتہوہافررھپیسکفتقامیبریایرفسیکانبرپاسوکااجنؾہندےےکسوتاسےکابفوجدیھباسوکوثابےلماگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1315

راوی ٣ :ح٤س بً ٩یسي٣ ،شسز ،ہظیً ،٥وا ٦ب ٩حوطب ،ابزاہی ٥بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوبززہ ،حرضت ابو٣وسي

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي َو َُ ٣ش َّس ْز ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َٗ َاَل َح َّسث َ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٩ِ ًَ ٥ا َِّ ٌَ ٟوا ٔ ٦بِ َٔ ٩ح ِو َطبٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َّ
ا ٪ا ِِ ٌَ ٟب ُس
وسي َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ي ِ َر ََّ ٣زة ٕ َوَلَ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن َی ُ٘و ُ ٢إٔذَا ک َ َ
اٟشَ ِٜشک ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣

یح ُْ ٔ ٘٣ی٥
َ ١وص َُو َػ ٔح ْ
اَ ٪ی ٌِ َُ ٤
َی ٌِ َُ ٤
ْف ُٛت َٔب َُ ٟط ََ ٛؼأ ٟحٔ َ٣ا ک َ َ
َّ ٤َ ًَ ١ل َػاّ ٔ ٟحا َٓظَ َِ َُ ٠ط ًَ ُِ ٨ط ََ ٣ز ْق أَ ِو َس َ ْ
دمحمنبیسیع،دسمد،میشہ،وعاؾنبوحبش،اربامیہنبدبعارلنمح،اوبربدہ،رضحتاوبومیسےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےساکیدفرمہبتںیہنہکلبارثکانسےہ۔آپرفامےتےھتہکبجوکیئصخشلقتسموطررپاپدنبیےکاسھت
وکیئ کین لمع رکات راتہ ےہ افر رھپ فہ یسک امیبری ای رفس یک انب رپ اس وک ہن رک ےکس وت اس وک اس اک وثاب ایس رطح ےلم اگ سج رطح فہ
تحصافرااقتمیکوصرتںیمایکرکاتاھت۔
رافی  :دمحمنبیسیع،دسمد،میشہ،وعاؾنبوحبش،اربامیہنبدبعارلنمح،اوبربدہ،رضحتاوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںیکزماجرپیسرکان
ابب  :انجزفںاکایبؿ
وعروتںیکزماجرپیسرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1316

راوی  :سہ ١ب ٩بَار ،ابوًوا٧ہً ،بسا٤ً ،َ٠٤ٟير ،حرضت اًَ ٦لء

ئ َٗاَِ ٟت ًَا َزنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ
 ١بِ ُ ٩بَََّا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ َواِ ًَ ٩ِ ًَ ٍَ َ ٧ب ٔس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ٔ٤َ ًُ ٩يِر ٕ ًَ ِ ٩أ ُ ِّ ٦ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َس ِض ُ
ار َخ َب َث
ْشی َیا أُ َّ٦ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
یـ ٍْ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِب ٔ ٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا َ٣ز ٔ َ
ئ َّٓ ٔ ََّ ٣َ ٪ز َق ا ِِ ٤ُ ٟش ٥ٔ ٔ ٠یُ ِذص ُٔب اہللُ بٔطٔ َخ َلایَا ُظ َ٤َ ٛا تُ ِذص ُٔب اُ ٨َّ ٟ
َّ
اٟذ َص ٔب َوا َِّٔ ٟٔـٍٔ

لہس نب اکبر ،اوبوعاہن ،دبعاکلمل ،ریمع ،رضحت اؾ العء ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت ںیم امیبر وہیئ وت آپ ریمی زماج رپیس ےک
ےیل رشتفی الےئ افر رفامای اے اؾ العء وخش وہ اج ویکہکن املسمؿیک امیبری ےک ذرہعی اہلل اعتیلاس یک  ءاؤں وک اس رطح دفر رفام
د اتےہسجرطحآگوسےنافراچدنیےکلیموکدفررکدیتیےہ۔
رافی  :لہسنباکبر،اوبوعاہن،دبعاکلمل،ریمع،رضحتاؾالعء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
وعروتںیکزماجرپیسرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1317

راوی ٣ :شسز ،یحٌي ٣ ،ح٤س ب ٩بظارً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩زو ،حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو َص َذا َُِ ٟٔى ابِ َٔ ٩ب َّظا ٕر ًَ ِ٩
َقآ َٔٗ ٪ا َ ٢أَ َّی ٍُ آ َی ٍٕ یَا
أَبٔی ًَا ٔ٣ز ٕا َِ ٟدزَّازٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ًََ ٩ِ ًَ ٍَ ٜائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنٔيی َْلَ ًِ َ ٥ُ ٠أَ َط َّس آیَ ٍٕ ِٔی ا ِِ ُ ٟ

ًَائ ٔظَ ٍُ َٗاَِ ٟت َٗ ِو ُ ٢اہللٔ َت ٌَال َی ََ ٩ِ ٣ی ٌُِ ١ِ ٤سوئّا یُ ِحزَ بٔطٔ َٗا َ ٢أَ َ٣ا ًَ٤ِ ٔ ٠تٔ َیا ًَائٔظَ ٍُ أَ َّ ٪ا ِِ ٤ُ ٟؤ ُٔ ٩َ ٣ت ٔؼیبُ ُط اَ ِٜ٨َّ ٟب ٍُ أَ ِو َّ
اٟظ ِو ٍَُ ٛ
َ
ُ َ
اس ُب ح َٔشا ّبا َی ٔشي ّرا َٗا َ ٢ذَا ُ ٥ِ ٛا ٌَِ ٟزِ ُق یَا
َٓ ُیََآَأ بٔأ ِس َوإ ٔ ًَ َٔ٠٤طٔ َو َُ ٩ِ ٣حوس َٔب ًُ ِّذ َب َٗاَِ ٟت أََِ ٟی َص اہللُ َی ُ٘و ََُ ٓ ٢ش ِو َٖ یُ َح َ
اب ًُ ِّذ َب َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو َص َذا َُِ ٟٔى ابِ َٔ ٩ب َّظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َُِ ٠٣یٍَ َٜ
ًَائٔظَ ٍُ َُ ٧ ٩ِ ٣وٗ ٔ َع ا ِٔ ٟح َش َ
دسمد ،ییحی ،دمحم نب اشبر ،امثعؿ نب رمعف ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس!
رقآؿ اپک یک اکی آتی وک ںیم تہب تخس یتھجمس وہں (ینعی ںیم افر امتؾ املسمؿ اس آتی ےک ومضمؿ ےس وخزفدہ رےتہ ںیہ)
آپ ےن وپاھچ اے اعہشئ! فہ وکیسن آتی ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک اہلل اعتیل اک ہی وقؽ ہک وج صخش ربا رکے اگ فہ اس اک دبہل اپےئ اگ
آپےنرفامایاےاعہشئ! ایک ہیابت ںیہمتولعمؾ ںیہنہک بج یسکاملسمؿ وکیئ فیلکت یتچنہپےہ وتفہاس ےک(ریغصہ) انگوہںاک
دبؽوہاجیتےہافرذعابوتاےسدایاجےئاگ۔سجےساسبایلاجےئاگ۔ہینسرکںیمےنرعضایکایکاہللاعتیلاکہیاراشدںیہن
ےہہکرقبیےہاؿےسآاسؿاسبایلاجےئاگ۔آپےنرفامایاےاعہشئ!اسےسرمادرصػاامعؽیکیشیپےہافرسجےس
اسب یتخس ےس ایل اجےئ اگ اس وک ذعاب دای اجےئ اگ۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی اافلظ انب اشبر ےک ںیہ افر اوھنں ےن انب ایب ملبکہ ےس
ظفلاربخاناہکےہ( فالػدسمدےکوھنجںےنظفلنعےکذرہعیرفاتیایکےہ۔)
رافی  :دسمد،ییحی،دمحمنباشبر،امثعؿنبرمعف،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امیبریکزماجرپیس(ایعدت)اکایبؿ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
امیبریکزماجرپیس(ایعدت)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1318

راوی ً :بساٌٟزیز ب ٩یحٌي ٣ ،ح٤س ب ٩س٤٠ہ٣ ،ح٤س ب ٩اسح ،ٙزہزی ،رعوہ ،حرضت اسا٣ہ ب ٩زیس

رع َو َة ًَ ِ ٩أ ُ َسا َ ٍَ ٣بِ َٔ ٩زیِ ٕس
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٩ی ِحٌَي َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙاٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

رع َٖ ٓ ٔیطٔ
َخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ٌُو ُز ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩أُب َ ٕٓی ِٔی ََ ٣ز ٔؿطٔ َّأ ٟذی ََ ٣
َٗا ََ َ ٢
ات ٓ ٔیطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َز َخ ََِ ٠ًَ ١یطٔ َ َ

ات أَ َتا ُظ ابُِ ُ٨ط َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ٢
اک ًَ ُِ ٩حبِّ َی ُضو َز َٗا َِ َ٘ َٓ ٢س أَبِ َِ َـ ُض َِ ٥س ٌِ ُس بِ ُ ٩ز َُر َار َة ٓ ََِ ٤ط َٓ َ٤َّ ٠ا ََ ٣
ا ِِ ٤َ ٟو َت َٗا َِ َٗ ٢س ُُ ٨ِ ٛت أََ ِ ٧ض َ
اہللٔ إ ٔ ًََّ ٪ب َس اہللٔ بِ ٩أُب َ ٕی َٗ ِس ََ َ ٣
یؼ ُط َٓأ َ ًِ َلا ُظ إٔیَّا ُظ
یؼ َ
َ أ ُ َُ ٨ِ ِّٔ ٛط ٓ ٔیطٔ َٓ َ٨زَ ََ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ٤َٗ ٥َ ٠
ات َٓأ ًِ ٔلىٔي ََٗ ٔ٤
ِ
َ ٓ

دبعازعلسینبییحی،دمحمنبہملس،دمحمنبااحسؼ،زرہی،رعفہ،رضحتااسہمنبزدیےسرفاتی ےہہکبجدبعاہللنبایب(انمقف)
امیبر وہا افر سج امیبری ںیم اس یک ومت فاعق وہیئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس یک ایعدت ےک ےیل رشتفی ےل ےئگ۔
بجآپےناےسداھکیوتالعامتےساچہپؿایلہکاسرمضںیماسیکومتفاعقوہاجےئیگآپےناسےسرفامایایک ںیموک 
وکوہیدویںیکتبحمےسعنمہنرکاتاھت؟فہوبالادعسنبزراہےنوتاؿےسضغبراھکرگمایکافدئہوہا؟بجدبعاہللرمایگوتاساکاٹیب
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآایافروبالایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!دبعاہللنبایباکااقتنؽوہایگےہآپےھجم
اانپرکہترمتمحرفامدےئجیاتہکںیماسوکاسںیمانفکدفںوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناانپرکہتااتررکاسوکدےدای۔
رافی  :دبعازعلسینبییحی،دمحمنبہملس،دمحمنباقحس،زرہی،رعفہ،رضحتااسہمنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذیماکرفیکایعدتاکایبؿ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
ذیماکرفیکایعدتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1319

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩رحب ،ح٤از ،اب ٩زیس ،ثابت ،حرضت ا٧ص

ا٣َ ٪ز ٔ َق َٓأ َ َتا ُظ أ ٨َّ ٟي ُّي
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َََُّ ُ ٪ل ّ٣ا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ُضوز ٔک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُِ َ ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ٌُوزُ ُظ َٓ َ٘ ٌَ َس ً ٔ َِ ٨س َرأِ ٔسطٔ َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ أَ ِس٨َ َٓ ٥ِ ٔ ٠وَ َز إلٔ َی أَبٔیطٔ َوص َُو ً ٔ َِ ٨س َرأ ِ ٔسطٔ َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ أَبُو ُظ أَكٔ ٍِ أَبَا
ا َِ٘ ٟاس َٔٔٓ ٥أ َ ِسَ َ٘ َٓ ٥ََ ٠ا ٦أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َی ُ٘و ُ ٢ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل َّأ ٟذی أَ ِن َ٘ َذ ُظ بٔی ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ

امیلسؿ نبرحب،امحد،انبزدی،اثتب،رضحتاسنےسرفاتیےہہکاکیرمہبتاکیوہیدیڑلاکامیبروہا۔وتروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس اس یک ایعدت ےک ےیل رشتفی ےل ےئگ آپ اس ےک رساہےن ھٹیب ےئگ افر اس ےس رفامای وت املسمؿ وہ اج! ہی نس رک
اسےناےنپابپیکرطػداھکی وجاسےکرساہےنیہڑھکااھتسپاسےکابپےناسےساہکاوبااقلمس(وضحریلصاہللہیلعفآہل

فملس)یکااطتعوبقؽرکسپفہاملسمؿوہایگ۔افرآپہیےتہکوہےئڑھکےوہےئگہکرعتفیاسدخایکسجےناسڑلےکوک
ریمیفہجےسدفزخیکآگےساچبایل۔
رافی  :امیلسؿنبرحب،امحد،انبزدی،اثتب،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایعدتےکےیلدیپؽاجان
ابب  :انجزفںاکایبؿ
ایعدتےکےیلدیپؽاجان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1320

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨بً ،١بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،سٔیا٣ ،٪ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،جابز ،حرضت جا بز

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّي
اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ ٢ک َ َ
ٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ٌُو ُزنٔی َِ ٟی َص ب ٔ َزأ ٔ ٛب َب ِِ َٕ ١و ََل بٔزِ َذ ِو ٕ٪
ادمحنبلبنح،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،دمحمنبدکنمر،اجرب،رضحتاجربےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ریمیایعدتےکےیلرشتفیالےتےھت۔نکیلوھگڑےایرچخرپوساروہرکںیہن(ہکلبدیپؽ)
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،دمحمنبدکنمر،اجرب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابفوضوہرکایعدترکےنیکتلیضف
ابب  :انجزفںاکایبؿ
ابفوضوہرکایعدترکےنیکتلیضف

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1321

راوی ٣ :ح٤س بً ٩وٖ ،ربیٍ ب ٩روح ب ٩خ٠یس٣ ،ح٤س ب ٩خاٟسٓ ،ـ ١ب ٩زٟہ ،٥ثابت ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

ٖ َّ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
 ١بِ َُ ٩ز َِ ٟض ٕ٥
اٟلائ ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ َُ ٩ر ِوحٔ بِ ُٔ ٩خَِ ٠ی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
ا َِ ٟوا ٔس ٔل ُّي ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ت َو َّؿأ ََٓأ َ ِح َش َ ٩ا ُِ ٟو ُؿو َئ

یٕ َٗا َ ٢ا ُِ ٌَ ٟاَٗ ٦ا َ٢
َخیّٔا ُُِٗ ٠ت یَا أَبَا َح ِ٤زَ َة َو َ٣ا ا ِٔ َ ٟ
َو ًَا َز أَ َخا ُظ ا ِِ ٤ُ ٟشِ ٣ُ ٥َ ٔ ٠ح َت ٔش ّبا بُوً َٔس َٔ ٩ِ ٣ج َض َّٔ ٣َ ٥َ ٨شي َر َة َس ِبٌٔي َن َ ٔ
ُخ ُ
وُ ٨ِ ٣ٔ ٪ط ا َِٔ ٌٟیا َزةُ َوص َُو َُ ٣ت َو ِّؿ ْئ
أَبُو َزا ُوز َو َّأ ٟذی َت َ َّ
ْف َز بٔطٔ ا َِ ٟب ِ ٔ
ْص ُّی َ
دمحمنبوعػ،رعیبنبرفحنبحلبد،دمحمنباخدل،لضفنبدمہل،اثتب،رضحتاسننبامکلےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایسجےنامتؾآدابفرشاطئےکاسھتفوضایکافرضحمارجفوثابیکاخرطاےنپاملسمؿاھبیئیکایعدتیک
وت فہ دفزخ ےس رتس رخفی ےک ربارب رک دای اجات ےہ۔ اس دحثی ےک رافی اثتب ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اوبزمحہ(ینعی رضحت اسن نب
امکل) ےس وپاھچ ہک رخفی سک وک ےتہک ںیہ وت اوھنں ےن اہک اسؽ وک۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ الہ رصبہ نج رفاایت ںیم رفتمد ںیہ اؿ ںیم
اکیاحتلفوضںیمایعدتفایلرفاتییھبےہ۔(ینعیاؿےکالعفہدفرسےرفاةےنہیرشطرفاتیںیہنیک۔
رافی  :دمحمنبوعػ،رعیبنبرفحنبحلبد،دمحمنباخدل،لضفنبدمہل،اثتب،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ابفوضوہرکایعدترکےنیکتلیضف

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1322

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،طٌبہ ،حً ،٥ٜبساہلل ب٧ ٩آٍ ،حرضت ًلی

یـا ُٔ ٤ِ ٣ش ّیا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜب ٔس اہللٔ بِ َٔ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا َ٣َ ٢ا َٔ ٩ِ ٣ر ُج َٕ ١ی ٌُو ُز َ٣ز ٔ ّ
َّ
َخ َد ٌََ ٣طُ
اَٟ ٪طُ َ ٔ
وَٟ ٪طُ َحًَّي ی ُِؼبٔحَ َوک َ َ
ْف َ
َخ َد ٌََ ٣طُ َس ِب ٌُ َ
و ٪أَ َِ ٟ
َخ ْ
یٕ ِٔی ا َِ ٟح ََّ ٍٔ٨و َ ٩ِ ٣أَ َتا ُظ ُِ ٣ؼب ٔ ّحا َ َ
ٕ ََ ََٕ ٠٣ی ِش َت ِِ ٔ ُ
إَٔل َ َ
یٕ ِٔی ا َِ ٟح ٍَّٔ٨
اُ َٟ ٪ط َ ٔ
وُ َٟ ٪ط َحًَّي یُ ِٔ ٤س َي َوک َ َ
ْف َ
َس ِب ٌُ َ
و ٪أَ َِ ٟ
َخ ْ
ٕ ََ ََٕ ٠٣ی ِش َت ِِ ٔ ُ
دمحمنب،ریث،ہبعش،مکح،دبعاہللنبانعف،رضحتیلعےسرفاتیےہہکوکیئااسیصخشںیہنےہوجاشؾںیمامیبریکایعدترکےافر
اسےک اسھترتسسہاررفےتشہنںیلکنوجحبصکتاسےکےیلداعےئرفغمترکےترےتہںیہافراسےکےیلتنجںیمابغرقمر
رک دای اجات ےہ۔ ایس رطح وج صخش حبص ںیم امیبر یک ایعدت رکات ےہ اس ےک اسھت رتس سہار رفےتش یللیے ںیہ افر اشؾ کت داعےئ
رفغمترکےتںیہافراسےکےیلتنجںیماکیابغرقمررکدایاجاتےہ۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ہبعش،مکح،دبعاہللنبانعف،رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ

ابفوضوہرکایعدترکےنیکتلیضف

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1323

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،حً ،٥ٜبساہلل ب ٩ابی ٟیلی ،حرضت ًلی

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ ٍَ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی
یٕ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوا ُظ َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ٤َ َٛ ٥ٔ ٜا َر َوا ُظ ُط ٌِ َب ٍُ
ُک ا ِٔ َ ٟ
ُخ َ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
امثعؿنبایبہبیش،اوباعمفہی ،اشمع،مکح،دبعاہللنبایبیلیل،رضحتیلعےساکیافررفاتییھبایسییہذموکرےہہکیبنیلصاہلل
ہیلعفآہل فملس ےن رفامای۔ رگماس ںیم ابغ اکذرک ںیہن۔۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک وصنمر ےن مکح ایب صفح ایسرطح لقن ایک ےہ۔سج
رطحہبعشےن(وموقاف)لقنایکےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،مکح،دبعاہللنبایبیلیل،رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امیبریکابرابرایعدترکان
ابب  :انجزفںاکایبؿ
امیبریکابرابرایعدترکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1324

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہً ،بساہلل ب٤٧ ٩ير ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت ًائظہ

یب َس ٌِ ُس
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت َ٤َّ ٟا أ ُ ٔػ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َرض َب ًََِ ٠یطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ِی َِٔ ٍّ ٤ی ا ِِ ٤َ ٟشح ٔ ٔس َ ٔ ٟی ٌُو َز ُظ
بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕیَ ِو َ ٦ا َِ ٟد َِ ٨س َٔ ٚر َ٣ا ُظ َر ُج ِْٔ ١ی اْلِ َ َِ ٛح َٔ َ ٓ ١
رقیبٕ
ٔٔ َ ٩ِ ٣
امثعؿ نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،اشہؾ نب رع فہ ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک گنج قدنؼ ےک دؿ اکی صخش ےن دعس نب
اعمذےکاہھترپاکیریتامراوجاؿیکرگںیماگلسجےسفہدشدیزیمخوہےئگ۔سپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےک
ےیلدجسمںیماکیہمیخوگلاایاتہکاؿیکرقبیےسایعدترکںیکس۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آھکندےنھکیکایعدترکان
ابب  :انجزفںاکایبؿ
آھکندےنھکیکایعدترکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1325

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س نٔیلی ،ححاد ب٣ ٩ح٤س ب ٩یو٧ص ب ٩ابی اسح ،ٙحرضت زیس ب ٩ارٗ٥

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ ٔ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔیطٔ ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ ََٗ ٥ا َ٢
ا ٪بٔ ٌَ ِیىٔي
ًَا َزنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠و َج ٍٕ ک َ َ
یف
دبعاہللنبدمحم بلی،اجحجنبدمحمنبویسننبایبااحسؼ،رضحتزدینبارمقےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس

ےنآھکندےنھکیکوصرتںیمریمیایعدتیک۔
یف
رافی  :دبعاہللنبدمحم بلی،اجحجنبدمحمنبویسننبایباقحس،رضحتزدینبارمق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہجںرپاطوعؿیکفابءیلیھپوہیئوہفاہںےساھبگانلکناسیکےہ؟
ابب  :انجزفںاکایبؿ
اہجںرپاطوعؿیکفابءیلیھپوہیئوہفاہںےساھبگانلکناسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1326

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا ،َٟاب ٩طہابً ،بساٟح٤یس بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩زیس ب ٩خلابً ،بساہلل بً ٩بساہلل ب ٩حارثً ،بساہلل
بً ٩باض ،حرضت ًبساٟزح ٩٤بً ٩وٖ

اب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ض َٗا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ٖ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ث بِ ِٔ َ ٧ ٩و َٓ ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ١بسٔ اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َ
َ
َف ّارا ُٔ ٨ِ ٣ط َی ٌِىٔي
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إٔذَا َسٌِ ٔ٤ت ُِ ٥بٔطٔ بٔأ ِرقٕ ٓ َََل ُت ِ٘ ٔس ُ٣وا ًََِ ٠یطٔ َوإٔذَا َو َٗ ٍَ بٔأ ِرقٕ َوأَْمُتْن ب ٔ َضا ٓ َََل َت ِ ُ
ُخ ُجوا ٔ َ
َّ
و٪
اٟلاًُ َ

یبنعق ،امکل ،انب اہشب ،دبعادیمحل نب دبعارلنمح نب زدی نب  ءاب ،دبعاہلل نب دبعاہلل نب احرث ،دبعاہلل نب ابعس ،رضحت
دبعارلنمحنبوعػےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپرفامےتےھتاہجںاطوعؿالیھپوہاوہ
فاہںتماجؤافرارگایسہگجاطوعؿیکفابءوھپٹزپےاہجںمترےتہوہوتفاہںےسراہرفاراایتخرتمرکف۔
رافی  :یبنعق ،امکل ،انب اہشب ،دبعادیمحل نب دبعارلنمح نب زدی نب  ءاب ،دبعاہلل نب دبعاہلل نب احرث ،دبعاہلل نب ابعس،
رضحتدبعارلنمحنبوعػ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایعدتےکفتقامیبرےکےیلداعےئتحصرکان
ابب  :انجزفںاکایبؿ
ایعدتےکفتقامیبرےکےیلداعےئتحصرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1327

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل٣ ،کی ب ٩ابزاہی ،٥حرضت ًائظہ ب٨ت سٌس

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َ٣ک ُّيی بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح ٌَ ِی ُس ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ ب ٔ ِ٨تٔ َس ٌِ ٕس أَ َّ ٪أَبَا َصا َٗا َِ ٢
اط َت َِ ٜی ُت
َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
ب ٔ ََ َٓ ٍَ َّٜ ٤حائَىٔي أ ٨َّ ٟيي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ٌُو ُزنٔی َو َو َؿ ٍَ َی َس ُظ ًَل َی َج ِب َضًٔي ث ُ ََّ ٣َ ٥شحَ َػ ِسرٔی َوبَ ِلىٔي ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ٥
ُّ
ِ
اط ٕٔ َس ٌِ ّسا َوأَ ِتُ َٟ ٥ِ ٔ٤ط صٔ ِح َز َت ُط

اہرفؿ نب دبع اہلل ،یکم نب اربامیہ ،رضحت اعہشئ تنب دعس ےس رفاتی ےہہک اؿ ےکفادل(دعس نب ایبفاقص) اک ایبؿ ےہ ہک ںیم
ہکمںیمامیبروہاوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمیایعدتےکےیلرشتفیالےئ۔آپےنریمیاشیپینرپاہھتراھکاسےک
دعبریمےہنیسافرٹیپرپاہھتریھپاافررفامایاےاہللدعسوکافشءاطعءرفامافراسیکرجہتوپریرفام(ینعیدمہنیںیماچنہپدے)۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،یکمنباربامیہ،رضحتاعہشئتنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ایعدتےکفتقامیبرےکےیلداعےئتحصرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1328

راوی  :ابٛ ٩ثير ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،ابووائ ،١حرضت ابو٣وسي اطٌزی

وسي اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُٛ ٩ثٔير ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َُ ٣

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَكٌِ ُٔ٤وا ا َِ ٟحائ ٔ ٍَ َوًُو ُزوا ا ِ٤َ ٟز ٔ َیف َو ُٓ ُّٜوا ا ٌَِ ٟان ٔ َی َٗا َُ ٢سٔ َِیا َُ ٪وا ٌَِ ٟانٔی اْلِ َسٔيرُ

انب،ریث،ایفسؿ،وصنمر،اوبفالئ،رضحتاوبومیسارعشیےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوھبےکوک
اھکانالھکؤ۔امیبریکایعدترکفافردیقیوکڑھچاؤ۔
رافی  :انب،ریث،ایفسؿ،وصنمر،اوبفالئ،رضحتاوبومیسارعشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایعدتےکفتقرمضیےکےیلداعرکان
ابب  :انجزفںاکایبؿ
ایعدتےکفتقرمضیےکےیلداعرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1329

راوی  :ربیٍ ب ٩یحٌي  ،طٌبہ ،یزیس ،ابوخاٟس٨٣ ،ہا ٢ب٤ً ٩زو ،سٌیس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض

ض
َح َّسثَ َ٨ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ َُ ٩ی ِحٌَي َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس أَبُو َخإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا ٔ ٢بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رض أَ َجُ٠طُ َٓ َ٘ا ََ ٨ِ ٔ ً ٢س ُظ َس ِب ٍَ َٔ ٣زا ٕر أَ ِسأ َ ُ ٢اہللَ ا ٌَِ ٟؤی ََ ٥ربَّ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ًََ ٩ِ ٣َ ٢ا َز َ٣ز ٔ ّ
یـا  ٥َِ ٟیَ ِح ُ ِ
ق
َ ا َِ ٤َ ٟز ٔ
ا ٌَِ ٟزِ ٔ
َ إ ٔ ََّل ًَآَا ُظ اہللُ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
غ ا ٌَِ ٟو ٔٔی ٥أَ َِ ٪ی ِظٔ َٔی َ

رعیبنبییحی،ہبعش،سیدی،اوباخدل،اہنمؽنبرمعف،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
َ َ َ لْعَط ِن
َ
ب
ر
م
ّلل ا
ش ُؽ ا َّ
فملس ےن رفامای وج صخش یسک امیبر یک ایعدت ےک ےیل اجےئ وت اس ےک اپس ھٹیب رک ہی داعء است رمہبت زپےھ أ ْ ا
َ َّ
اْل ِ لْعَط ِن ی ْ
ک۔ ینعیںیماہللےسدروخاتس رکاتوہںوجتمظعفاالےہافرڑبیتمظعفاےلرعشاکامکلےہہک فہ
شا ِم َأ ْؿ َس ِف َب َ
َْ ْ
وک وکافشءاطعءرفامےئ۔ارگایھباسیکومتاکفتقںیہنآایےہوتاہللاعتیلاسوکاسرمضےستحصاطعءرفامےئاگ۔
رافی  :رعیبنبییحی،ہبعش،سیدی،اوباخدل،اہنمؽنبرمعف،دیعسنبریبج،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ایعدتےکفتقرمضیےکےیلداعرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1330

راوی  :یزیس ب ٩خاٟس ،اب ٩وہب ،یحٌي بً ٩بساہلل ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس اَّ ٟز ِ٣ل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩حٌُ َ ِّي بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ُِ ٟحبُل ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ٢
یـا ََِٓ ٠ی ُ٘ َِّ ١
َ
َ ١ی ٌُوزُ َ٣ز ٔ ّ
ََ ًَ ُس ًّوا أَ ِو یَ ِٔ ٤شي ََ ٟ
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِط ٕٔ ًَ ِب َس َک یَ َِٜ ٨أ َُ ٟ
َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َجا َئ اَّ ٟز ُج ُ

اٟس ٔح إلٔ َی َػ ََلة ٕ
إلٔ َی َج ََ ٨ازة ٕ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو َٗا َ ٢ابِ ُِ َّ ٩

سیدینباخدل،انبفبہ،ییحینبدبعاہلل،رضحتدبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبج
لل َّ
ت
ه
م
َ
ش
وکیئ صخش یسکامیبر یکایعدت ےک ےیل اجےئ وت اچےئہ ویں ےہک ا ُ َّم ْ ِ
َل ِإ ََل َ َج َاز ٍة ینعی اے اہلل
ک َ َْا
اش َ ْ َ
ع َ
َل َ ُع ّفًا َأ ْف ْ ِ ی َ َ
يَُ َ َ
اےنپدنبےوکافشاطعرفاماتہکفہریتےدنمشوکزیمخرکےریتیراضیکاخرطافراتہکیسکانجزہےکاسھتےلچریتیوخونشدییک
اخرط۔
رافی  :سیدینباخدل،انبفبہ،ییحینبدبعاہلل،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومتیکانمترکےنیکاممتعن
ابب  :انجزفںاکایبؿ
ومتیکانمترکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1331

راوی  :بْش ب ٩ہَلً ،٢بساٟوارثً ،بساٌٟزیز ب ٩ػہیب ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

ْش بِ ُ ٩ص ََٔل َٕ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ػ َض ِیبٕ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ

ت ُ ٔ ٟرضٕ َ٧زَ َ ٢بٔطٔ َو َلَ ٔ ٟ ٩ِٔ ٜی ُ٘ َِّ ١
َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِحیٔىٔي َ٣ا کَاِ َ ٧ت ا َِ ٟح َیاةُ َخي ِ ّرا لٔی َو َت َو َّٓىٔي إٔذَا
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٥َ ٠ل َی ِسًُ َو َّ ٪أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛبٔا ِِ ٤َ ٟو ٔ ٓ

کَاِ َ ٧ت ا َِ ٟوَٓاةُ َخي ِ ّرا لٔی

رشب نب الہؽ ،دبعاولارث ،دبعازعلسی نب بیہص ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایمتںیمےسوکیئصخشفیلکتیکانبرپومتیکوخاشہہنرکےاع ہتویںہہکاتکسےہہکاےاہلل!ےھجمزدنہرھکبجکتزدنہ
رانہریمےےیلرتہبوہافرےھجمومتدےبجرمانریمےےیلرتہبوہ۔

رافی  :رشبنبالہؽ،دبعاولارث،دبعازعلسینببیہص،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ومتیکانمترکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1332

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،ابوزاؤز ،طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َی ٌِىٔي َّ
اٟل َیأ ٔ ٟس َّي َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی

َّ
ُک ِٔ ٣ث َُ ٠ط
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل یَ َت َ٨َّ ٤ي َ َّن أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛا ِِ ٤َ ٟو َت ٓ ََذ َ َ

دمحم نب اشبر ،اوبداؤد ،ہبعش ،اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم ےس
وکیئصخشومتیکانمتہنرکےاسےکدعبرافیےناسہقبدحثیاکومضمؿلقنایک۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوبداؤد،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اناہگینومتاکایبؿ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
اناہگینومتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1333

راوی ٣ :شسز ،یحٌي  ،طٌبہ٨٣ ،ؼور ،ت٤ی ٥ب ٩س٤٠ہ ،سٌس بً ٩بیسہ ب ٩خاٟس ،ایَ ػحابی رسو ٢حرضت ًبیس ب ٩خاٟس
سِ٠م

َِم
اٟشِّ ٔ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب ٍَ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ َِ ٩تٔ ٔ٤ی ٥بِ َٔ ٩س ٍَ ٤ََ ٠أَ ِو َس ٌِ ٔس بِ ًُٔ ٩ب َ ِی َس َة ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ُّ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٣َ ٢ز ّة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ ٣َ ٢ز ّة ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٕس َٗا َ٢
َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َح ٔ

َِ ٣و ُت ا ِِ َٔ ٟحأَة ٔأَ ِخ َذةُ أَس ٕٕٔ

دسمد ،ییحی ،ہبعش ،وصنمر ،میمت نب ہملس ،دعس نب دیبعہ نب اخدل ،اکی احصیب روسؽ رضحت دیبع نب اخدل یملس ےس رفاتی ےہ ہک

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای (دسمد ےن اس رفاتی وک اکی رمہبت وموقاف افر اکی رمہبت رموفاع رفاتی ایک ےہ) ہک
ااچکنومت(سجںیموتہبافرفتیصیکیھبتلہمہنلمےکس)بضغ(دخافدنی)یکالعتمےہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،ہبعش،وصنمر،میمتنبہملس،دعسنبدیبعہنباخدل،اکیاحصیبروسؽرضحتدیبعنباخدلیملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشاطوعؿےسرماجےئاسیکتلیضفاکایبؿ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
وجصخشاطوعؿےسرماجےئاسیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1334

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،اً ،َٟبساہلل بً ٩بساہلل ب ٩جابز ،حرضت جابز بً ٩تیَ

ٔیَ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ًَٔ ٩ت ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اِ ًَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩جابٔز ٔبِ ًَٔ ٩ت ٕ
ٔیَ ًَ ًَِ ٩ت ٔ
ٔیَ َوص َُو َج ُّس
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ أَبُو أ ُ ِّ٣طٔ أَُ َّ ٧ط أَ ِخب َ َر ُظ أَ َُّ ٤َّ ًَ ٪ط َجاب ٔ َز بِ ًََ ٩ت ٕ
ٔیَ أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جا َئ َی ٌُو ُز
اح بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠یُحٔ ِبطُ َٓا ِست َ ِر َج ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩ثَاب ٔ ٕت ٓ ََو َج َس ُظ َٗ ِس َُُ ٔ ٠ب ٓ ََؼ َ
اح اِ ٨ِّ ٟش َوةُ َوبََٜي ِ َن َٓ َح ٌَ َ ١ابِ ًَُ ٩ت ٔ ٕ
یَ ی َُش ُِّ ٜت ُضَ٘ َٓ َّ٩ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َٔ٠ُُ ٢ب ِ َ٨ا ًََِ ٠ی َ
َ یَا أَبَا اَّ ٟزبٔی ٍٔ ٓ ََؼ َ

وب یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ا ِِ ٤َ ٟو ُت َٗاَِ ٟت ابِ َُ ٨ت ُط
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز ًِ ُضَّٔٓ َّ٩ذَا َو َج َب ٓ َََل َت ِب ٜٔي َ َّن بَاَ ٔ ٛی ٍْ َٗاُٟوا َو َ٣ا ا ُِ ٟو ُج ُ
َ َُ ٨ِ ٛت َٗ ِس َٗ َـ ِی َت ٔج َض َاز َک َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ
وَ ٪طض ٔ ّ
یسا ََّٓٔ َّ ٧
َواہللٔ إ ٔ ُِ ٨ِ ُٛ ٪ت َْلَ ِر ُجو أَ َِ ٪تَ ُٜ

وَّ ٪
ِٔ ١ی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َت ٌَال َی َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اٟظ َضا َز َة َٗاُٟوا ا ِِ َ٘ ٟت ُ
َو َج َِّ َٗ ١س أَ ِو َٗ ٍَ أَ ِج َز ُظ ًَل َی َٗ ِسرٔ َّ ٔ ٧یتٔطٔ َو َ٣ا َت ٌُ ُّس َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
یس َو َػاح ُٔب ذَا ٔ
یس
ت ا َِ ٟح ِٔ ٨ب َطض ٔ ْ
یس َوا َِِ ٟز ٔ َُ ٚطض ٔ ْ
اٟظ َضا َزةُ َس ِب ٍْ س َٔوی ا ِِ َ٘ ٟت ِٔٔ ١ی َسبٔی ٔ ١اہللٔ ا ِِ ٤َ ٟل ٌُو َُ ٪طض ٔ ْ
یس
یس َوا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َت ُُ ٤
یس َو َّأ ٟذی َی ُُ ٤
یس َو َػاح ُٔب ا ِٔ َ ٟ
وت ب ٔ ُح َِ ٍٕ ٤طض ٔ ْ
وت َت ِح َت ا َِ ٟض ِسَ ٔ ٦طض ٔ ْ
یَ ٙطض ٔ ْ
َوا ِِ ٤َ ٟب ُلو َُ ٪طض ٔ ْ
َح ٔ
یبنعق ،امکل ،دبعاہلل نب دبعاہلل نب اجرب ،رضحت اجرب نب کیتع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دبعاہلل نب
اثتب ےک اپس اؿ یک ایعدت ےک ےیل رشتفی الےئ۔ آپ ےن داھکی فہ وہیبش ںیہ آپ ےن ا وک زفر ےس اکپرا۔ اوھنں ےن وجاب
َل َرا ِخع ُوؿزپاھافررفامایاےاوبارلعیبمہریتےابرےںیمولغمب وہ
ںیہندایوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن َّ ا
َايَہللِ َفا ِ َّ اي ا ِ َ ِ
ےئگ(ینعیمہےناہمتریزدنیگاچیہرگمدقتریدخافدنیاغبلآیئافرمتاسداینےسرتصخوہےئ)ہینسرکوعرںیترفےن ےنٹیپ

ںیگل۔ انب کیتع اؿ وک اخومش رکاےن ےگل آپ ےن رفامای اجےن دف بج فابج وہ اجےئ وت اس فتق وکیئ رفےن فایل ہن رفےئ یگ۔
ولوگںےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسفابجوہےنےسایکرمادےہ؟آپےنرفامایومت۔دبعاہللنباثتبیک
یٹیب ےن اےنپ ابپ یک رطػ اخمبط وہ رک اہک ااب اجؿ ےھجم ادیم ےہ ہک آپ (لا  اہلل) دیہش یہ وہں ےگ ویکہکن آپ ےن اسامؿ اہجد
ایتررکراھکاھت۔ہینسرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللاعتیلرہصخشوکاسیکتینےکدقبروثاباطعرفامںیئےگ
افرمتولگاہشدتاکبلطمایکےتھجمسوہ؟ایکراہِدخاںیملتق وہاجان۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایراہدخاںیمامرے
اجےن ےک العفہ است رطح یک اہشدت افر ےہ۔ اکی فہ وج اطوعؿ یک امیبری ںیم رمے۔ دفرسے فہ وج اپین ںیم ڈفب رک رمے۔
رسیتافہوجذاتابنجلیکامیبریےسرمے۔وچاھتٹیپیکامیبریںیمرمےنفاال۔اپوچناںلجرکرمےنفاال۔اٹھچتھچایدویارےک
ےچیندبرکرماجےنفاال۔افراسوتںیفہوعرتوجونکاریوہایاحہلموہ۔ہیبسدیہشالہکںیئےگ۔
رافی  :یبنعق،امکل،دبعاہللنبدبعاہللنباجرب،رضحتاجربنبکیتع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومتےکرقبیرمضیےکاننخافرزریانػےکابؽاکانٹ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
ومتےکرقبیرمضیےکاننخافرزریانػےکابؽاکانٹ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1335

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،اب ٩طہاب٤ً ،زو ب ٩جاریہ ،زہزہ ،حرضت ابوہزیزہ

اب أَ ِخب َ َرنٔی ًَ٤زُو بِ َُ ٩جارٔیَ ٍَ َّ
یٕ بَىٔي
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اٟث َ٘ف ُّٔی َحُ ٔ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ِ

اُ ٪خب َ ِی ْب ص َُو َٗ َت َ١
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِػ َح ٔ
اب أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ابِ َتا ََ بَُ٨و ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ ِٔ َ ٧ ٩وٓ َُٕ ١خب َ ِی ّبا َوک َ َ
ُزص َِز َة َوک َ َ
َاس َت ٌَ َار ٔ ٩ِ ٣ابِ َ ٍٔ٨ا َِ ٟحار ٔٔث ُّ ٣وسي
ا َِ ٟحار َٔث بِ ًََ ٩ا ٔ٣ز ٕ یَ ِو َ ٦بَ ِس ٕر ََٓ٠ب ٔ َث ُخب َ ِی ْب ً ٔ َِ ٨سص ُِ ٥أَسٔي ّرا َحًَّي أَ ِج ٌَُ ٤وا ِ َ٘ ٔ ٟتٔ٠طٔ ٓ ِ
وسي ب ٔ َی ٔسظ ٔ ََٓٔز ٔ ًَ ِت
َی ِش َت ٔح ُّس ب ٔ َضا َٓأ َ ًَ َار ِت ُط ٓ ََس َر َد بُى ٌَّي ََ ٟضا َوه ٔ َی َُآ ٔ ََ ٍْ ٠حًَّي أَ َت ِت ُط ٓ ََو َج َس ِت ُط ُِ ٣دّ ٔ ٠یا َوص َُو ًَل َی َٓ ِد ٔذظ ٔ َوا َِ ٤ُ ٟ
َ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوی َص ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ٍَ ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩أَبٔی َح ِ٤زَ َة
رعٓ ََضا ٓ َٔیضا َٓ َ٘ا َ ٢أَ َت ِدظَ ي ِ َن أَ ِ ٪أَ ِٗ ُت َُ ٠ط َ٣ا ُُ ٨ِ ٛت ْٔلَٓ ٌَِ َ ١ذََ ٔ ٟ
َٓزِ ًَ ٍّ َ َ

ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُٔ ً ٩یاقٕ أَ َّ ٪ابِ َ ٍَ ٨ا َِ ٟحارٔ ٔ
اس َت ٌَ َار َٔ ٨ِ ٣ضا
ث أَ ِخب َ َر ِتطُ أَُ َّ ٧ض ِ ٥ح ٔي َن ا ِج َت ٌَُ ٤وا َی ٌِىٔي ِ َ٘ ٔ ٟتٔ٠طٔ ِ
ُّ ٣وسي َی ِش َت ٔح ُّس ب ٔ َضا َٓأ َ ًَ َار ِت ُط

ومیس نب اامسلیع ،اربامیہ نب دعس ،انب اہشب ،رمعف نب اجرہی ،زرہہ ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ینب احرث نب اعرم نب
ونلفےنبیبخنبدعیوک (وسافٹنےک دبہلںیم)رخدیا۔بیبحےناحرثنباعرم وکدبرےکدؿلتقرکدایاھت۔ رھپبیبخاؿ
ےک اپس دیقی نب رک رےہ اہیں کت ہک بس ولگ اؿ ےک لتق ےک ےیل عمج وہ ےئگ۔ اس فتق بیبخ ےن احرث یک یٹیب ےس زری
انػ ےک ابؽ اکےنٹ ےک ےیلارتسہ اماگناس ےن ارتسہ دے دای۔اس احتل ںیماس اک وھچاٹ ہچب بیبخ ےکاپس اج اچنہپ۔ اس یک امں وک
اس یک ربخ ہن یھت۔ بج فہ آیئ وت داھکی ہک ہچب بیبخ یک راؿ رپ اھٹیب ےہ افر ارتسہ اس ےک اہھت ںیم ےہ ہی دھکی رک اس یک امں ڈر یئگ
اہیں کت ہک بیبخ ےن اس ےک وخػ وک اھبپن ایل وت بیبخ ےن اہک ایک ےھجت اس ابت اکڈر ےہ ہک ںیم اس وک لتق رک دفں اگ؟ ںیم ااسی
رہسگہنرکفںاگ۔اوبداؤد ےتہکںیہ ہکاس ہصقوکبیعش نبایبزمحہےنوباہطسزرہی رفاتیرکےتوہےئاہکہکربخ دی ھجوکدیبع
اہللنبایعضےنافراسوکاحرثیکیٹیبےنہکبجولگاسےکلتقےکےیلعمجوہےئگوتاسےناسےساکیارتسہاماگناتہک
فہاسےسزریانػےکابؽاصػرکےکس۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،اربامیہنبدعس،انباہشب،رمعفنباجرہی،زرہہ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمےتفتقاہللےسکینامگؿرانھکااھچےہ(ینعیہیامگؿرانھکہکفہریمیرفغمترفامےئاگ)
ابب  :انجزفںاکایبؿ
رمےتفتقاہللےسکینامگؿرانھکااھچےہ(ینعیہیامگؿرانھکہکفہریمیرفغمترفامےئاگ)

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1336

ًیسي ب ٩یو٧ص ،اً٤ع ،ابوسٔیا ،٪حرضت جابز بً ٩بساہلل
راوی ٣ :شسزٰ ،

اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
وت أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛإ ٔ ََّل َوص َُو یُ ِح ٔش َُّ ٩
اٟو َّ٩بٔاہللٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُِ َٗ ٢ب َِ ٣َ ١وتٔطٔ ب ٔ َث ََل ٕث َٗا َََ ٢ل یَ ُُ ٤

دسمدٰ،یسیعنبویسن،اشمع ،اوبایفسؿ،رضحتاجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےس
انسآپےناینپفافتےسنیترفزلبقرفامایہکمتںیمےسرہصخشاہللےکاسھتنسحنظےکاسھترمے۔
رافی  :دسمدٰ،یسیعنبویسن،اشمع،اوبایفسؿ،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمےتفتقاصػرھتسےڑپکےاننہپبحتسمےہ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
رمےتفتقاصػرھتسےڑپکےاننہپبحتسمےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1337

راوی  :حش ٩بً ٩لی ،اب ٩ابی ٣زی ،٥یحٌي ب ٩ایوب ،ہاز٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہی ،٥ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوسٌیس خسری

وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسٍَ ٤ََ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی َ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٩أَ ُّی َ

اب ُج ُسز ٕ ََٓ٠ب ٔ َش َضا ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
رض ُظ ا ِِ ٤َ ٟو ُت َز ًَا بٔث ٔ َی ٕ
ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَُ َّ ٧ط َ٤َّ ٟا َح َ َ

وت ٓ َٔیضا
َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِِّ ٤َ ٟی َت یُ ِب ٌَ ُث ِٔی ث َٔیابٔطٔ َّأًٟي َی ُُ ٤

نسحنبیلع،انبایبرممی،ییحینباویب،اہد،دمحمنباربامیہ،اوبہملس،رضحتاوبدیعسدخریےکقلعتمرفاتیےہہکبجاؿیک
ومت اک فتق رقبی آای وت اوھنں ےن ےئن ڑپکے بلط ےیک افر اؿ وک انہپ افر اس ےک دعب رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےسانسآپرفامےتےھتہکرمدہایسسابسںیم(ربقےس)ااھٹایاجےئاگسجںیماسیکومتفاعقوہیئےہ۔
رافی  :نسحنبیلع،انبایبرممی،ییحینباویب،اہد،دمحمنباربامیہ،اوبہملس،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجوکیئآدیمرمےےگلوتاسےکآساپسفاولںوکایکانہکاچےئہ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
بجوکیئآدیمرمےےگلوتاسےکآساپسفاولںوکایکانہکاچےئہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1338

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا ،٪اً٤ع ،ابووائ ،١ا ٦ا٤ٟو٨٣ين حرضت ا ٦س٤٠ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١أ ُ َِّ ٦سَٗ ٍَ ٤ََ ٠اَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َّ
و٤َّ ٠َ َٓ ٪ا َ٣ا َت أَبُو َسُِ ٠ُٗ ٍَ ٤ََ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا
وًَ ٪ل َی َ٣ا َت ُ٘وَ ُٟ
رضتُ ِ ٥ا ِ٤َ ٟی َِّت َٓ ُ٘وُٟوا َخي ِ ّرا َّٓ ٔ َّ ٪ا ََِ ٤َ ٟلئٔ ٍَ َٜیُ َؤ َِّ ُ٨٣
َو َس ٥َ ٠إٔذَا َح َ ِ
أَُٗو َُٗ ٢ا َُٗ ٢ولٔی َّ
ِْف َُ ٟط َوأَ ًِ٘ٔب ِ َ٨ا ًُ ِ٘ َيي َػاَ ٔ ٟح ٍّ َٗاَِ ٟت َٓأ َ ًِ َ٘ َبىٔي اہللُ َت ٌَال َی بٔطٔ َُ ٣ح َّّ ٤سا َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ

دمحم نب ،ریث ،ایفسؿ ،اشمع ،اوبفالئ ،اؾ اوملنینم رضحت اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
بجمتتیم(ایرقبیاوملتصخش)ےکاپساجؤوتیلھبابتوہکویکہکنمتوجیھباسےکقلعتمےتہکوہرفےتشاسرپآنیمےتہکںیہ
(اؾ ہملس  یتہ ںیہ ہک بج اؿ ےک ےلہپ وشرہ) اوبہملس اک ااقتنؽ وہا وت ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےس وپاھچ ہک ںیم ایک
وہکں؟آپےنرفامایہیہہکاے اہلل!وتاؿیک ششخرفامافرمہوکاساکرتہبدبہلاطعرفام۔(اؾہملسرفامیتںیہہک)رھپاہللاعتیلےن
ےھجماوبہملسےکدبہلںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرمتمحرفامدےیئ(ینعیاؿےساکنحوہایگ۔)
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،اشمع،اوبفالئ،اؾاوملنینمرضحتاؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمےتفتقہملکوتدیحیکنیقلترکان
ابب  :انجزفںاکایبؿ
رمےتفتقہملکوتدیحیکنیقلترکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1339

راوی ٣ :ا َٟبً ٩بساٟواحس ،ؿحاک ب٣ ٩د٠سً ،بساٟح٤یس ب ٩جٌْف ،ػاٟح ب ٩ابی ُغیبٛ ،ثير ب٣ ٩زہ ،حرضت ٌ٣اذ ب٩
جب١

َ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟواح ٔ ٔس ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤عٔی َح َّسثَ َ٨ا َّ
ْف َح َّسثَىٔي َػأ ٟحُ بِ ُ٩
اٟـحَّا ُک بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
ُّ
آَخ َ َلَک ٔ٣طٔ ََل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّل
أَبٔی َ ٔ
رعیبٕ ًَ َِٛ ٩ثٔير ٔبِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٔبِ َٔ ٩ج َب َٕٗ ١ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ک َ َ
اُ ٔ ٪

اہللُ َز َخ َ ١ا َِ ٟح ٍََّ ٨

امکلنبدبعاولادح،احضکنبدلخم،دبعادیمحلنبرفعج،اصحلنبایبرغبی،،ریثنبرمہ،رضحتاعمذنبلبجےسرفاتیےہہک
ّللَّوہاگفہتنجںیماجےئاگ۔
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجاکآرخیالکؾ َ ال ِإلَ َة ِإ َّ الا ُ
رافی  :امکلنبدبعاولادح،احضکنبدلخم،دبعادیمحلنبرفعج،اصحلنبایبرغبی،،ریثنبرمہ،رضحتاعمذنبلبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
رمےتفتقہملکوتدیحیکنیقلترکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1340

راوی ٣ :شسز ،بْش٤ً ،ارہ بُ ٩زیہ ،یحٌي ب٤ً ٩ارہ ،حرضت ابوسٌیس خسری

ْش َح َّسثَ َ٨ا ًُ ََ ٤ارةُ بِ َُُ ٩زٔیَّ ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٤َ ًُ ٩ار َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َی ُ٘و َُٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ْ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ٨ِّ٘ َٟ ٥َ ٠وا َِ ٣و َتا ُِ َٗ ٥ِ ٛو َََ ٢ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّل اہللُ
دسمد،رشب،امعرہنبزغہی،ییحینبامعرہ،رضحتاوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبج
ّللَّیکنیقلترکف۔
وکیئصخشرمےنےکرقبیوہوتاسوکہملک َ ال ِإلَ َة ِإ َّ الا ُ
رافی  :دسمد،رشب،امعرہنبزغہی،ییحینبامعرہ،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیمیکآںیھکندنبرکان
ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیمیکآںیھکندنبرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1341

راوی ً :بسا َ٠٤ٟب ٩حبیب ،ابو٣زوا ،٪ابواسح ،ٙخاٟس ،ابوَٗلبہٗ ،بیؼہ ب ٩ذویب ،حرضت ا ٦س٤٠ہ

یؼ ٍَ
اَ ٪ح َّسث َ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح ََ ٙی ٌِىٔي ا َِٔ ٟزَار َّٔی ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ َُ ٩حبٔیبٕ أَبُو َِ ٣ز َو َ
ئ ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ ٍَ ًَ َِٗ ٩ب ٔ َ
َّ
َّ
ُ
ْص ُظ َٓأَُ ََِ ٤ـ ُط ٓ ََؼیَّحَ
بِ ٔ ٩ذُ َؤیِبٕ ًَ ِ ٩أ َِّ ٦سَٗ ٍَ ٤ََ ٠اَِ ٟت َز َخ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسًَ ٥َ ٠ل َی أَبٔی َسَ ٍَ ٤ََ ٠و َٗ ِس َط ََّ ٙب َ َ
و ٪ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ ٢
ِْف ْٔلَبٔی
وًَ ٪ل َی َ٣ا َت ُ٘وَ ُٟ
اض ٔ ٩ِ ٣أَصِٔ٠طٔ َٓ َ٘ا َََ ٢ل َت ِسًُوا ًَل َی أَ ِن ُٔ ٔش ٥ِ ُٜإ ٔ ََّل ب ٔ َديِر ٕ َّٓ ٔ َّ ٪ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َ ٍَ ٜیُ َؤ َِّ ُ٨٣
ْ َ٧
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ

ِْف َ٨َ ٟا َو َُ ٟط َربَّ ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟي َن َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥آ َِشحِ َُ ٟط ِٔی َٗبِرٔظ ٔ
َسَ ٍَ ٤ََ ٠و ِار َٓ ٍِ َز َر َج َتطُ ِٔی ا ِِ ٤َ ٟض ٔسیِّي َن َوا ِخُ ِٔ ُ٠ط ِٔی ًَ٘ٔبٔطٔ ِٔی ا َِِ ٟابٔز ٔ َ
یَ ٩واُ ٔ ِ

َوَ٧و ِِّر َُ ٟط ٓ ٔیطٔ
دبعاکلملنببیبح،اوبرمفاؿ،اوبااحسؼ،اخدل،اوبالقہب ،ہصیبقنبذفبی،رضحتاؾہملسےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملساوبہملسےکاپسآےئ(ینعیاؿےکااقتنؽےکدعب)افراؿیکآںیھکنیلھکرہیئگںیھتسبآپےناؿوکدنبایکوتاؿ
ےکرھگفاےلرفےنےگل(ینعیبتولوگںےناجانہکاؿاکااقتنؽوہااکچےہ)وتآپےنرفامایاینپاجونںرپالھبیئےکوساوکیئہملکہن
وہکویکہکنوجیھبمتےناؿےکےیلویںداعرفامیئاےاہلل!اوبہملس وک ششخدےافردہاتیایہتفولوگںںیماؿاکدرہجدنلبرفامافر
اےکنامسپدناگؿےکےیلاؿےکدعباؿاکاجنیشنانبںیمہافراؿوکشخبدےاےربااعلنیملافراےاہلل!ایکنربقںیماشکدیگ

افرونردیپارفام۔
رافی  :دبعاکلملنببیبح،اوبرمفاؿ،اوباقحس،اخدل،اوبالقہب،ہصیبقنبذفبی،رضحتاؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اانہللفااناہیلراوعجؿےنہکاکایبؿ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
اانہللفااناہیلراوعجؿےنہکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1342

راوی :

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز أَ ِخب َ َرَ٧ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩أَبٔی َس ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَٗ ٍَ ٤ََ ٠اَِ ٟت َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وَّ ٪
اُ ٠ٟض ََّ ٨ِ ٔ ً ٥س َ ٞأَ ِح َت ٔش ُب
یب ٍْ ََِٓ ٠ی ُ٘ ِ ١إَّٔ٧ا ِهَّلِل َوإَّٔ٧ا إَِٔ ٟیطٔ َرا ٔج ٌُ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ َػابَ ِت أَ َح َس ُٔ ٣ُ ٥ِ ٛؼ َ

یبًٔي َٓآ ٔج ِزنٔی ٓ َٔیضا َوأَبِ ٔس ِ ٢لٔی ب ٔ َضا َخي ِ ّرا َٔ ٨ِ ٣ضا
ُٔ ٣ؼ َ

ومیسنباامسلیع،امحد،اثتب،انبایبہملس،اؾہملسےس رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایبجمتںیمےسیسک
وکوکیئفیلکتےچنہپوتاسوکانہکاچےیہکشیبمہاہللےکےئلںیہافرایسیکرطػولٹرکاجےنفاےلںیہاےاہللںیمریتےاپس
یہاینپتبیصمالاتوہںسپ ھجوکاسںیمارجاطعرفامافراسےسرتہبدبہلاطعرفام
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمےنےکدعبتیمرپڑپکاڈاؽدانی
ابب  :انجزفںاکایبؿ
رمےنےکدعبتیمرپڑپکاڈاؽدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1343

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨بً ،١بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز زہزی ،حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسًَ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ائٔظَ ٍَ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس َُّ ٥َ ٠سط ي َی ِٔی ثَ ِو ٔب حٔب َ َرة ٕ
ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،رمعمزرہی،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہک(بجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفافتوہیئگوت)
آپوکینمیاچدرےسڈکھدایایگ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،رمعمزرہی،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمےنےکفتقوسرئنیسٰیزپانھ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
رمےنےکفتقوسرئنیسٰیزپانھ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1344

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء٣ ،ح٤س ب٣ ٩کی ،اب٣ ٩بارک ،س٠مَي ،٪ابوًث٤ا ،٪حرضت  ١ٌ٘٣ب ٩یشار

ِم ًَ ِ ٩أَبٔی
ئ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٣َ ٩ک ٕٓيی ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َٗ َاَل َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َّ
َّ
َ
ارقؤُا یص ًَل َی َِ ٣و َتا ُ٥ِ ٛ
ًُ ِث ََ ٤
اَ ٪وَِ ٟی َص بٔاِ ٨َّ ٟضس ِّٔی ًَ ِ ٩أبٔیطٔ ًَ ِ ١ٔ ٔ ٌِ٘ ٣َ ٩بِ َٔ ٩ی َشا ٕر َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ِ ٥َ ٠

ئ
َو َص َذا َُِ ٟٔى ابِ ٔ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

دمحمنبالعء،دمحمنبیکم،انبابمرک،امیلسؿ،اوبامثعؿ،رضحتلقعمنباسیرےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایمتاےنپرمےنفاولںرپنیسٰیزپوھ۔
رافی  :دمحمنبالعء،دمحمنبیکم،انبابمرک،امیلسؿ،اوبامثعؿ،رضحتلقعمنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تبیصمےکفتقھٹیباجےناکایبؿ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
تبیصمےکفتقھٹیباجےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1345

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،س٠مَي ٪بٛ ٩ثير ،یحٌي ب ٩سٌیس٤ً ،زہ ،حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُٛ ٩ثٔير ٕ ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت َ٤َّ ٟا ُٗت ٔ ََ ١زیِ ُس بِ ُ٩
َّ
َّ
َُک
َحارٔثَ ٍَ َو َج ٌِ َ ْ
ْف َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ر َوا َح ٍَ َجََ ٠ص َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِٔ ٥َ ٠ی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ی ٌُِ َز ُٖ ِٔی َو ِجضٔطٔ ا ُِ ٟحزِ َُ ٪وذ َ َ
ا ِٟٔ٘ؼَّ ٍَ
دمحم نب ،ریث ،امیلسؿ نب ،ریث ،ییحی نب دیعس ،رمعہ ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک بج (زغفہ ومہت ںیم) زدی نب احرہث رفعج نب
اطبلافردبعاہللنبرفاہحلتقوہےئگ(افراسیکربخروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکیلم)آپدجسمںیمھٹیبےئگافرآپےک
رہچےرپسحؿفالمؽےکآاثرامنایںےھت۔
رافی  :دمحمنب،ریث،امیلسؿنب،ریث،ییحینبدیعس،رمعہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیمےکفاروثںےسزعتتیرکان
ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیمےکفاروثںےسزعتتیرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1346

راوی  :یزیس ب ٩خاٟس بً ٩بساہلل ب٣ ٩وہبٔ٣ ،ـ ،١ربیٌہ ب ٩سیٕ ،ابوًبساٟزح ،٩٤حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو ب ٩اٌٟاؾ

اَف ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس
یٌ ٍَ بِ َٔ ٩س ِی ٕٕ ا ِٔ ٔ ٌَ ٤َ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩خأ ٔ ٟس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩وصَبٕ ا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ُ
َ ٩ِ ًَ ١رب ٔ َ
اؾ َٗا ََٗ ٢ب َ ِرَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ٌِىٔي َِّ ٣ی ّتا َٓ َ٤َّ ٠ا
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ُِ ٟحبُل ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ

َّ
َّ
ٕ َّٓٔذَا ِ َ ٧ح ُ ٩بٔا َِ ٣زأَة ٕ ُِ٘ ٣ب ٔ ََٗ ٍٕ ٠ا َ٢
ْص ِٓ َ٨ا ٌََ ٣طُ َٓ َ٤َّ ٠ا َحاذَی بَابَ ُط َو َٗ َ
ْص َٖ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وا ِن َ َ
َفُِ َ٨ا ا ِن َ َ
ََ
َ
رعٓ ََضا َٓ َ٤َّ ٠ا ذَ َص َب ِت إٔذَا ه ٔ َی َٓاك ََِٔ ٠ًَ ٍُ ٤ی َضا َّ
َخ َج َٔ َیا َٓاك ٍَُٔ ٤
اٟش ََلَ٘ َٓ ٦ا َََ ٟ ٢ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا أَ ِ َ
أ ُه ُُّ ٨ط َ َ

َ
َ
َف َّح ُِ ٤ت إَِٔ ٟیض ٔ ِِّ ٣َ ٥ی َت ُض ِ ٥أَ ِو ًَزَّیِ ُت ُض ِ ٥بٔطٔ َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ٔ ٩ِ ٣بَ ِیت َٔٔ َٓ َ٘اَِ ٟت أ َت ِی ُت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أصِ ََ ١ص َذا ا ِٟب َ ِیتٔ َ َ
ُک َٗا ََِ ٟ ٢و بَ َِِ ٠تٔ َُ ٌَ ٣ض ِ٥
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َٔ ٠َّ ٌََ ٠َٓ ٥َ ٠بَ َِِ ٠تٔ َُ ٌَ ٣ض ِ ٥ا ِلَ ُٜسی َٗاَِ ٟت ٌََ ٣ا َذ اہللٔ َو َٗ ِس َسٌِ ٔ٤ت َ
ُک ٓ َٔیضا َ٣ا َت ِذ ُ ُ
َُ َت ِذ ُ ُ
ٔیسا ِٔی ذََ َ ٔ ٟ
یٌ ٍَ ًَ ِ ٩ا ِلَ ُٜسی َٓ َ٘ا َ ٢ا ُِ٘ ٟبُو ُر ٓ ٔ َمَي أَ ِح َش ُب
ُک َت ِظس ّ
َ ٓ ََشأ ُِ ٟت َرب ٔ َ
ا ِلَ ُٜسی ٓ ََذ َ َ
سیدینباخدلنبدبعاہللنبومبہ، ،لض،رہعیبنبفیس،اوبدبعارلنمح،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلصےسرفاتیےہہک
مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکی تیم وک دانفای بج مہ اس ےس افرغ وہےئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

فملسفاہںےسفاسپوہےئ۔مہیھبآپےکاسھتاسھتولٹآےئ۔بجآپتیمےکرھگےچنہپوتآپرہھٹےئگ۔داھکیہکاکی
وعرتاسےنمےسیلچآریہےہرافیےتہکںیہہکریماایخؽےہآپےناسوعرتوکاچہپؿایلاھت۔بجفہوعرتیلچیئگوتولعمؾ
وہاہکفہآپیک اصزبحادیافہمطںیھت۔آپےناسےسدرایتفرفامایاھتہکاےافہمط!متاےنپرھگےسسکفہجےسابرہںیلکن؟
اوھنںےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس! ںیمتیمےکرھگفاولںےکاپسآیئیھتاتہکاؿےس زعتتیرکفںای ہی
اہک ہک اتہک ںیم اؿ ےک رمدہ ےک ےیل داعےئ رفغمت رکفں۔ آپ ےن دفرس اوساؽ ایک اشدی مت ولوگں ےک اسھت ربقاتسؿ کت یئگ
وہںیگ؟اوھنںےناہکاعمذاہلل!ںیماسہلسلسںیمآپیکفدیعنسیکچوہں۔آپےنرفامایارگمتاؿےکاسھتربقاتسؿاجںیت
ت
وتآپےناسےکابرےںیماکیتخسابتیہک(ینعیارگمتربقاتسؿاجںیتوتمتتنجوکہندھکیاپںیتاہیںکتہک مھاارےابپ
اکدادا(دبعابلطمل)اسوکدھکیےل۔)
رافی  :سیدینباخدلنبدبعاہللنبومبہ، ،لض،رہعیبنبفیس،اوبدبعارلنمح،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تبیصمےکفتقربصرکان
ابب  :انجزفںاکایبؿ
تبیصمےکفتقربصرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1347

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىيً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،ثابت ،حرضت ا٧ص

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢أَتَی ٔ َ ٧ي ُّي اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ
یبًٔي َٓ٘ٔی َََ ٟ ١ضا َص َذا أ ٨َّ ٟي ُّي
َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ا َِ ٣زأَة ٕ َت ِبکٔی ًَل َی َػ ٔي ٕ ٓي ََ ٟضا َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا َّاتِٔی اہللَ َو ِاػبٔر ٔی َٓ َ٘اَِ ٟت َو َ٣ا تُ َبالٔی أََ ِ ٧ت ب ٔ ُٔ ٤ؼ َ
َِ َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا اٟؼَّ بِرُ ً ٔ َِ ٨س اٟؼَّ ِس ٍَٔ ٣
رعٓ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َت ِت ُط ََٓ ٥َِ ٠تحٔ ِس ًَل َی بَابٔطٔ بَ َّوابٔي َن َٓ َ٘اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ  ٥َِ ٟأَ ِ ٔ
اْلِ ُول َی أَ ِو ً ٔ َِ ٨س أَ َّو َٔ ٢ػ ِس ٍَٕ ٣

دمحمنبینثم،امثعؿنبرمع،ہبعش،اثتب،رضحتاسنےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکیوعرتےکاپسےچنہپ
وج اےنپ ہچب یک ومت رپ آہ ف زاری رک ریہ یھت آپ ےن اس ےس رفامای اہلل ےس ڈر افر ربص رک۔ فہ وبیل وج ااتفد  ھج رپ زپی ےہ فہ مت رپ
ںیہن زپ ی۔ ولوگں ےن اس وک یئاای ہی اہلل ےک روسؽ اہلل ےھت سپ فہ (ذعمرت یک رغض ےس) آپ ےک اپس یئگ اس ےن آپ ےک

درفازےرپ(ارماءفاکحؾیکاعدتےکاطم ق)درابؿںیہناپےئ۔فہوبیلایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!ںیمآپوکاچہپؿہن
یکس یھت(ایس انب رپ ریمی زابؿ ےس انانمبس املکت لکن ےئگےھت) آپ ےن رفامای ربص وت دصہم ےک رشفع یہ ںیم ےہ ای ہی رفامایہک
ربصوتےلہپدصہمںیمےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،امثعؿنبرمع،ہبعش،اثتب،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیمرپرفےناکایبؿ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیمرپرفےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1348

راوی  :ابووٟیس ،طٌبہً ،اػ ،٥ابوًث٤ا ،٪حرضت اسا٣ہ ب ٩زیس

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َّ
ا ٩ِ ًَ ٪أ ُ َسا َ ٍَ ٣بِ َٔ ٩زیِ ٕس أَ َّ ٪ابِ ٍَّ ٨
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ ٕ ٥اْلِ َ ِح َو َٔٗ ٢ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ًُ ِث ََ ٤

َّ
َّ
ُ
رض َٓا ِط َض ِسَ ٧ا
َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ ِر َسَِ ٠ت إَِٔ ٟیطٔ َوأََ٧ا ٌََ ٣طُ َو َس ٌِ ْس َوأَ ِح َش ُب أبَ ًّیا أَ َّ ٪ابِىٔي أَ ِو ب ٔ ًِٔ٨ي َٗ ِس حُ ٔ َ
َُق ُئ َّ
اٟش ََل ََ٘ َٓ ٦ا َِ ١ِ ُٗ ٢هَّلِل َ٣ا أَ َخ َذ َو َ٣ا أَ ًِ َلي َوک ُ َُّ ١ط ِی ٕئ ً ٔ َِ ٨س ُظ إلٔ َی أَ َج َٕٓ ١أ َ ِر َسَِ ٠ت ُت ِ٘ ٔش َُِ ٠ًَ ٥یطٔ َٓأ َ َتا َصا ٓ َُو ٔؿ ٍَ
َٓأ َ ِر َس َ ١ی ِ ٔ
َاؿ ِت ًَ ِی َ٨ا َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ط
اٟؼَّ ٔي ُّي ِٔی ح ٔ ِحز ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َنٔ ُِش ُط َت َ٘ ٌِ َ٘ ٍُ َٓٔ َ
اٟز َح َ٤ا َئ
َس ٌِ ْس َ٣ا َص َذا َٗا َ ٢إَٔ َّ ٧ضا َر ِح ََ ٍْ ٤و َؿ ٌَ َضا اہللُ ِٔی ُٗٔ ُ٠
وب ََ ٩ِ ٣یظَ ا ُئ َوإٔ٤َ َّ ٧ا یَ ِز َح ُ ٥اہللُ َٔٔ ً ٩ِ ٣بازٔظ ٔ ُّ

اوبفدیل،ہبعش،اعمص،اوبامثعؿ ،رضحتااسہمنبزدیےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکیٹیب(زبنی)ےناکی
اقدص آپ ےک اپس اجیھب اس فتق دعس نب ابعدہ افر ںیم آپ ےک اپس وموجد ےھت افر ریما ایخؽ ےہ ایب نب بعک یھب وموجد ےھت
رضحتزبنیےنالہکایاھتہکریمےےٹیب(اییٹیب)یکاحتلرخابےہذہلاآپرشتفیالےیئآپےنرضحتزبنیوکالسؾالہکای
افراقدصےساہکہکزبنیےسانہکہکاہللاعتیلوجزیچیھبںیمہد اتےہایمہےساتیلےہفہدرتقیقحاہللیہیکےہافراسےکاہیں
رہزیچیکاکیدمتنیعم ےہ۔ذہلازجعزفعتمرکفہکلبوجیھبشیپآےئاس رپربصرکف)نکیلاوھنںےن دفابرہ اقدصاجیھبافر
آپ وک مسق دی سپ آپ رشتفی الےئ وت ہچب وک آپ یک وگد ںیم رھکدای ایگ اس احؽ ںیم ہک فہ زنع یک احتل ںیم اھت۔ اس یک احتل
دھکی رک آپ ےکآوسن ہہب ےلکن۔ دعس نب ابعدہ ےن اہک وضحر یلص اہللہیلعفآہل فملس ہی ایک؟ (ینعی آپ ویکں رف رےہ ںیہ وا ہ تیمرپ

رفان ونممع ےہ) آپ ےن رفامای ہی آوسن اہلل یک رتمح ںیہ سج دؽ ںیم اچاتہ ےہ فہ رمح اک بذہب ڈاؽ د ات ےہ افر اہلل اعتیل اےنپ اؿ
دنبفںرپرمحرفاماتےہوجدفرسفںرپرمحرکےتںیہ۔
رافی  :اوبفدیل،ہبعش،اعمص،اوبامثعؿ،رضحتااسہمنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیمرپرفےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1349

راوی  :طیبا ٪بَ ٩فور ،س٠مَي ٪بِ٣ ٩يرہ ،ثابت ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

َفو َر َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠وَ ٔ ٟس لٔی َّ
ُک ا َِ ٟحس َ
ٔیث َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص َِ َ٘ ٟس َرأَیِ ُت ُط یَٜٔی ُس ب ٔ َٔ ِٔ ٨شطٔ بَي ِ َن
اِ ٠ٟی َََُ ُ ٍَ ٠ل ََْ ٓ ٦ش َِّ ٤ی ُت ُط ب ٔ ِ
اس ٔ ٥أَبٔی إٔبِ َزاص َٔیََ ٓ ٥ذ َ َ
َی َس ِی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠س َِ ٌَ ٣ت ًَ ِی َ٨ا َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ت ِس َ ٍُ ٣ا ٌَِ ٟي ِ ُن َو َی ِحزَ ُ٪

ُو٪
ا ُِِ ٠َ٘ ٟب َو ََل َن ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّل َ٣ا یُ ِزضٔي َربَّ َ٨ا إَّٔ٧ا ب ٔ َ
َ یَا إٔبِ َزاصٔی ُِ ٤ََ ٟ ٥حزُوَ ٧

نابیؿنبرففخ،امیلسؿنبریغمہ،اثتب،رضحتاسننب امکلےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایآج
رات ریمے اہیں ڑلاک دیپا وہا ےہ افر ںیم ےن اےنپ ابپ (دج ا)دج) ےک انؾ رپ اس اک انؾ اربامیہ راھک ےہ۔۔ اس ےک دعب رافیےن
دحثیوکآرخکتایبؿایک۔۔رضحتاسنےتہکںیہہکںیمےناسڑلےکوکداھکیےہ۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنم
اس یک اجؿ لکن ریہ یھت اس یک احتل دھکی رک آپ ےک آوسن اجری وہ ےئگ۔ آپ ےن رفامای آھکن آوسن اہبیت ےہ افر دؽ نیگمغ وہات
ےہ۔نکیلمہفیہےتہکںیہوجامہرےربوکدنسپآاتےہ۔اےاربامیہ!مہریتیدجایئےسمغانکںیہ۔
رافی  :نابیؿنبرففخ،امیلسؿنبریغمہ،اثتب،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونہحرکےناکایبؿ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
ونہحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1350

راوی ٣ :شسزً ،بساٟوارث ،ایوب ،حٔؼہ ،حرضت اً ٦لیہ

وب ًَ َِ ٩حٔ َِؼ ٍَ ًَ ِ ٩أ ُ ِّٔ ًَ ٦ل َّی ٍَ َٗاَِ ٟت إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠ضاَ٧ا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

ًَ ِ ٩اَ ٨ِّ ٟیا َحٍٔ

دسمد ،دبعاولارث ،اویب ،ہصفح ،رضحت اؾ ہیطع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ونہح رکےن ےس عنم
رفامایےہ۔
رافی  :دسمد،دبعاولارث،اویب،ہصفح،رضحتاؾہیطع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ونہحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1351

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩وسي٣ ،ح٤س ب ٩ربیٌہ٣ ،ح٤س ب ٩حش ٩بً ٩لیہ ،حرضت ابوسٌیس خسری

یٌ ٍَ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ٔٔ ًَ ٩ل َّی ٍَ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس
َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
وسي أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رب ٔ َ

ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََ ٩َ ٌََ ٟ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا٨َّ ٟائ ٔ َح ٍَ َوا ِِ ٤ُ ٟش َتٍَ ٌَ ٔ٤

اربامیہنبومیس،دمحمنبرہعیب،دمحمنبنسحنبہیطع،رضحتاوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنونہحرکےنفایلوعرتافرونہحےننسفایلوعرترپتنعلرفامیئےہ۔
رافی  :اربامیہنبومیس،دمحمنبرہعیب،دمحمنبنسحنبہیطع،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ونہحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1352

راوی  :ہ٨از ب ٩رسیً ،بسہ ،ابوٌ٣اویہ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت اب٤ً ٩ز

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ُز بِ ُٔ َّ ٩
اٟس ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب َس َة َوأَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی ٍَ ا ٌِِ ٤َ ٟى َي ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َ ٌَ ٔ ٟائٔظَ ٍَ َٓ َ٘اَِ ٟت َوصٔ ََ ١ت ٌِىٔي ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز إٔ٤َ َّ ٧ا ََّ ٣ز
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ا ِ٤َ ٟی َِّت َُ ٟی ٌَ َّذ ُب بٔبََُا ٔ
ُک ذََ ٔ ٟ
ئ أَصِٔ٠طٔ ًََِ ٠یطٔ ٓ َُذ ٔ َ

ُ
رقأَ ِت َوَلَ َتز ٔ ُر َواز َٔر ْة و ٔ ِز َر
أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َٗبِر ٕ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ػاح َٔب َص َذا َُ ٟی ٌَ َّذ ُب َوأَصُِ ُ٠ط َی ِبَ ُٜ
وَِ ٠ًَ ٪یطٔ ث ََّ َ ٥
َخی َٗا َ ٩ِ ًَ ٢أَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی ٍَ ًَل َی َٗبِر ٔ َی ُضوز ٔ ٓ ٕ
ی
أُ ِ َ
انہدنبرسی،دبعہ،اوباعمفہی،اشہؾنب رعفہ،رضحتانبرمعےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایتیم
وک اس ےک رھگ فاولں ےک رفےن ےک ببس ذعاب دای اجات ےہ۔ رضحت انب رمع یک اس دحثی اک ذرک رضحت اعہشئ ےک اسےنم وہا وت
اوھنںےنرفامایانبرمعوھبؽےئگاؿےسایبؿرکےنںیمیطلغوہیئےہ۔الصفاہعقہیےہاکیرمہبتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس اکی ربق ےک اپس ےس سگرے آپ ےن رفامای اس ربق فاےل وک (اس ےک رفک ےک ببس) ذعاب وہ راہ ےہ افر اس ےک الہ اخہن
اس رپ رفےن ےنٹیپ ںیم ےگل وہےئ ںیہ۔ رضحت اعہشئ ےن اےنپ وقؽ ےک ادتسالؽ ںیم رقآؿ یک ہی آتی زپیھ۔ َف َ ال َئ ُِر َفا ِز َر ٌة فِزْ َر
خیینعیںیہنااھٹےئیگوکیئاجؿدفرسےاکوبھج۔اوباعمفہیےسرفاتیےہہکہیربقاکیوہیدییکیھت۔
ُأ ْ َ
رافی  :انہدنبرسی،دبعہ،اوباعمفہی،اشہؾنبرعفہ،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ونہحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1353

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ابزاہی ،٥حرضت یزیس ب ٩اوض

وسي َوص َُو
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٩ِ ًَ ٥یز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
ض َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت ًَل َی أَبٔی َُ ٣
وسي أَ َ٣ا َسٌِ ٔ٤تٔ َ٣ا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت
َث٘ٔی ََْ ٓ ١ذ َص َب ِت ا َِ ٣زأَتُطُ ٟٔت َِبک ٔ َی أَ ِو َت ُض َّ ٥بٔطٔ َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا أَبُو َُ ٣
وسي َ َٔ ٟأَ َ٣ا َسٌِ ٔ٤تٔ َٗ ِو ََ ٢ر ُسو ٔ٢
وسي َٗا ََ ٢یزٔی ُس َُ ٔ ٟ٘
بَل َی َٗا َََ ٓ ٢ش ََ ٜت ِت َٓ َ٤َّ ٠ا ََ ٣
یت ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٟضا َ٣ا َٗ ِو ُ ٢أَبٔی َُ ٣
ات أَبُو َُ ٣
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥س َِّ ٜت َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص ٔ٨َّ ٣ا ََ ٩ِ ٣حَ ََٙ ٠و ََ ٩ِ ٣سَ ََٙ ٠و َ٩ِ ٣

َخ َٚ
ََ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،وصنمر ،اربامیہ ،رضحت سیدی نب افس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اوبومیس ےک اپس ایگ فہ امیبر ےھت۔ اؿ یک
وعرتےنرفےناکدصقایکاوبومیسےناسےساہکہکایکوتےنفہںیہنانسوجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایےہ۔فہوبیل
ویکںںیہن۔رھپفہاخومشوہ یئگ۔بجاوبومیساکااقتنؽوہایگوت(سیدی ےتہکںیہہک)ںیم اؿیکویبیےس المافر اؿےس وپاھچہکفہ
ایک اھت وج اوبومیس ےن مت ےس اہک اھت ایک وت ےن فہ ںیہن انس وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ۔ افر رھپ مت اخومش وہیئگ

ںیھتاسےناہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیہنےہ مہںیمےسفہصخش(وجتیمےکمغںیم)اانپرسڈنمادے ای
الچرکرفےئایاےنپڑپکےاھپڑڈاےل۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،اربامیہ،رضحتسیدینبافس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ونہحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1354

راوی ٣ :شسز ،ح٤یس ب ٩اسوز ،ححاد٤ً ،ز بً ٩بساٌٟزیز،

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟححَّا ُد ًَا َٔ ٤َ ٌُ ٔ ٟ ١ْ ٣ز بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَل َی اَّ ٟزبَ َذة ٔ َح َّسثَىٔي أَسٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی
أَسٔی ٕس ًَ ِ ٩ا َِ ٣زأَة ٕ ٔ ٩َ ٣ا َِ ٤ُ ٟبای ٔ ٌَا ٔ
اَ ٔ ٓ ٪مَي أَ َخ َذ ًَ َِ ٠ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی ا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
وٖ َّأ ٟذی أَ َخ َذ
ت َٗاَِ ٟت ک َ َ

ْش َط ٌَ ّزا
ًَ َِ ٠ی َ٨ا أَ ََِ ٪ل َن ٌِ ٔؼ َی ُط ٓ ٔیطٔ أَ ََِ ٪ل ِ َ ٧د َُ ٤ع َو ِج ّضا َو ََل ِ َ ٧سًُ َو َویِ َّل َو ََل َن ُظ ََّ ٙج ِی ّبا َوأَ ََِ ٪ل َ ُ ٨ِ َ ٧

دسمد،دیمحنباوسد،اجحج،رمعنبدبعازعلسی،اکیوعرتےسرفاتیےہسجےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےستعیبیک
یھت ہک اؿ زیچفں ںیم نج رپ آپ ےن تعیب یل یھت ہی یھب اھت ہک مہ رعمفػ ںیم انرفامین ںیہن رکںی یگ(تیم رپ) ہنم ہن ونںیچ یگ
افرابتیہفرخایبوکہناکپرںییگڑپکےہناھپڑںییگافرابؽہنریھکبںییگ۔
رافی  :دسمد،دیمحنباوسد،اجحج،رمعنبدبعازعلسی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیمےکرھگفاولںےکےیلاھکاناکپرکانجیھب
ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیمےکرھگفاولںےکےیلاھکاناکپرکانجیھب

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1355

راوی ٣ :شسز ،سٔیا ،٪جٌْف ب ٩خاٟس ،حرضت ًبساہلل ب ٩جٌْف

ْف َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ْف بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَىٔي َج ٌِ َ ُ

ْف كَ ٌَا ّ٣ا َُّٓٔ َّ ٧ط َٗ ِس أَ َتاصُ ِ ٥أَ ِْ ٣ز َط َِ َُ ٠ض ِ٥
ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠اػ ٌَُ ٨وا ْلٔ َٔ ٢ج ٌِ َ ٕ
دسمد،ایفسؿ،رفعجنباخدل،رضحتدبعاہللنبرفعجےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرفعجےکرھگ
فاولںےکےیلاھکانایتررکفویکہکناؿرپایسیتبیصمآؿزپیےہسجںیماؿوک(اھکانانبےناک)رفتصہنوہیگ۔
رافی  :دسمد،ایفسؿ،رفعجنباخدل،رضحتدبعاہللنبرفعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیہشوکلسغدےنیاکایبؿ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
دیہشوکلسغدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1356

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ٩ٌ٣ ،بً ٩یسيً ،بیساہلل ب٤ً ٩زً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،ابزاہی ٥ب ٩كہ٤ا ،٪ابوزبير ،حرضت
جابز

َّ َ
َّ َ
َّ َ
ِم َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی
َحسث َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َحسث َ٨ا َ ٩ُ ٌِ ٣بِ َُٔ ً ٩یسي ح و َحسث َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا ُِ ٟحظَ ٔ ُّ
ات َٓأ ُ ِزرٔ َد ِٔی ث َٔیابٔطٔ َ٤َ ٛا ص َُو
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َُ ٢رم ٔ َی َر ُج ْ ١بٔ َش ِض ِٕٔ ٥ی َػ ِسرٔظ ٔأَ ِو ِٔی َح ِٔ ٘٠طٔ ٓ َََ ٤
ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ٔ ٩كَ ِض ََ ٤

َٗا ََ ٢وِ َ ٧ح َُ ٍَ ٣َ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ہبیتق نب دیعس ،نعم نب یسیع ،دیبع اہلل نب رمع ،دبعارلنمح نب دہمی ،اربامیہ نب امہطؿ ،اوبزج  ،،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک
اکیصخشےکہنیس ںیمای قلحںیمریتاگلسجےس فہرمایگوتاسوکاسےکڑپکفں ںیمایسرطحٹیپلدایایگ سجرطحہکفہاھت۔
افراسفتقمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،نعمنبیسیع،دیبعاہللنبرمع،دبعارلنمحنبدہمی،اربامیہنبامہطؿ،اوبزج ،،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
دیہشوکلسغدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1357

راوی  :زیاز ب ٩ایوبً ،لی بً ٩اػً ،٥لاء ب ٩سائب ،سٌیس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض

ئ بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
وب َوً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُٔ ًَ ٩
اػ َٕ ًَ ٩ِ ًَ ٥لا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا زٔیَازُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ض َٗا َ ٢أَ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َ٘ ِتل َی أ ُ ُح ٕس أَ ِ ٪یُ ِ٨زَ ََ ًَ ُِ ٨ض ِ ٥ا َِ ٟحسٔی ُس َوا ُِ ٟحُ٠و ُز َوأَ ِ ٪یُ ِس َُٓ٨وا ب ٔ ٔس َ٣ائ ٔض ٔ ِ٥
ًَبَّا ٕ
َوث َٔیابٔض ٔ ِ٥
زایدنباویب،یلعنباعمص،اطعءنباسبئ،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےندہشاےئادحےکقحںیمرفامایہکاؿےکمسجےسولےہافرڑمچےیکزیچںیااتریلاجںیئافراؿوکاںیھنےکڑپکفںںیموخؿ
تیمسدنفرکدایاجےئ۔
رافی  :زایدنباویب،یلعنباعمص،اطعءنباسبئ،دیعسنبریبج،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
دیہشوکلسغدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1358

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہب ،س٠مَي ٪ب ٩زاؤز٣ ،ہزی ،اب ٩وہب ،اسا٣ہ ب ٩زیس ٟیثي ،اب ٩طہاب ،حرضت ا٧ص ب٩
٣اَٟ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ح و َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َو َص َذا َُ ِٔ ٟو ُط أَ ِخبَرَنٔی
أ ُ َسا َ ٍُ ٣بِ َُ ٩زیِ ٕس َّ
اب أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩اَ َٕ ٔ ٟح َّسثَ ُض ِ ٥أَ َُّ ٪ط َض َسا َئ أ ُ ُح ٕس ُ ٥َِ ٟی َِ َّشُ٠وا َو ُزُٓٔ٨وا ب ٔ ٔس َ٣ائ ٔض ٔ ِ٥
اِ ٠ٟیثٔ ُّي أَ َّ ٪ابِ َٔ ٩ط َض ٕ
َو ٥َِ ٟی َُؼ ََِّ ٠ًَ ١یض ٔ ِ٥
ادمحنباصحل،انبفبہ،امیلسؿنبداؤد،رہمی،انبفبہ،ااسہمنبزدییثیل،انباہشب،رضحتاسننبامکلےسرفاتیےہ
ہکدہشاےئادحوکلسغںیہندایایگافراؿوکاؿےکوخؿتیمسدنفایکایگافراؿیکامنزانجزہیھبںیہنزپیھیئگ۔
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،امیلسؿنبداؤد،رہمی،انبفبہ،ااسہمنبزدییثیل،انباہشب،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
دیہشوکلسغدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1359

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،زیس اب ٩حبابٗ ،تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوػٔوا ،٪اسا٣ہ ،زہزی ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

اَ ٪ی ٌِىٔي
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َزیِ ْس َی ٌِىٔي ابِ َ ٩ا ُِ ٟح َب ٔ
اب ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َػٔ َِو َ
ا ِِ ٤َ ٟز َوان ٔ َّی ًَ ِ ٩أ ُ َسا َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟا ٌِِ ٤َ ٟى َي أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٣َ ٥َ ٠ز ًَل َی َح ِ٤زَ َة َو َٗ ِس

َّ ِ
َّ
اب َو َٛث ُ َر ِت
ْش ٔ ٩ِ ٣ب ُ ُلوَ ٔ ٧ضا َو َٗ َِّ ٠ت اِّ ٟث َی ُ
ُِّ ٣ث َ ١بٔطٔ َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢و ََل أَ َِ ٪تحٔ َس َػ ٔٔ َّی ٍُ ِٔی َن ِٔ ٔش َضا َٟت َ َر ُِ ٛت ُط َحًي َتأک ُ َُ ٠ط ا ٌَِ ٟآ َٔی ٍُ َحًي یُ ِح َ َ
ؤِ ٪ی َّ
َ ١واَّ ٟز ُج ََل َٔ ٪و َّ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ا ٪اَّ ٟز ُج ُ
ؤِ ٪ی َٗبِر ٕ َواح ٔ ٕس ََٓ َ َ
اٟث ِو ٔب ا َِ ٟواح ٔ ٔس َزا َز ُٗت َ ِی َب ٍُ ث ُ َّ ٥یُ ِس ََٓ ُ٨
اٟث ََلثَ ٍُ یُ ََ ُ٨َّٔ ٜ
ا ِِ َ٘ ٟتل َی ََٓ َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِشأ َ ُ ٢أَ ُّی ُض ِ ٥أَ ِٛثَرُ ُ ِرقآّ٧ا َٓ ُی َ٘ ِّس ُ٣طُ إلٔ َی ا ِِ ٔ ٟ٘ب ٍَٔ٠
امثعؿ نب ایب ہبیش ،زدی انب ةحب ،ہبیتق نب دیعس ،اوبوفصاؿ ،ااسہم ،زرہی ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک (گنج ادح
ےک ومہعقرپ) روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس زمحہ نب دبعابلطمل رپ سگرے وتداھکی اؿ اک ہلثم ایکایگ ےہ۔(ینعی اکرففں ےن اؿ
ےکانکاکؿاکٹرکاؿیکوصرتخسمرکدیےہ)آپےنہیدھکیرکرفامایہکارگ(زمحہیکنہب)ہیفصوکفیلکتہنیتچنہپوتںیمزمحہ
یکالشوکوییہنزپےرےنہد اتاہیںکتہکدردنےاسوکاھکاجےترھپفہرشحےکدؿاؿےکوٹیپںےساتلکن(ینعیاہشدتاکایلع
درہج افر ااہتنیئ رمہبت اؿ وک احلص وہات) اس فتق ڑپکفں یکتلق افردیہشفں یک رثکت یھت وت اکی ڑپکے ںیم اکی دف افر نیت
آدیمکتدنفےئکاجےت۔ہبیتقیکرفاتیںیمہیااضہفےہہکرھپاکییہربقںیمدنفےیکاجےتنکیلروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسوپھچےتیلہکاؿںیموکؿصخشرقآؿزایدہاجاتنےہسپایسوکہلبقیکاجبنںیمآےگرکےت۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،زدیانبةحب،ہبیتقنبدیعس،اوبوفصاؿ،ااسہم،زرہی،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
دیہشوکلسغدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1360

راوی ً :باضً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩ز ،اسا٣ہ ،زہزی ،حرضت ا٧ص

َّاض ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا أ ُ َسا َ ٩ِ ًَ ٍُ ٣اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠زَّ
َح َّسثَ َ٨ا ًَب ْ

ئ َُي ِرٔظ ٔ
ب ٔ َح ِ٤زَ َة َو َٗ ِس ُِّ ٣ث َ ١بٔطٔ َو ٥َِ ٟی َُؼًَ ِّ١ل َی أَ َح ٕس ُّٔ ٩ِ ٣
اٟظ َض َسا ٔ

ابعس،امثعؿنبرمع،ااسہم،زرہی،رضحتاسنےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتزمحہوکداھکی۔اؿ
وکاکرففںےنہلثمایکاھت۔افرآپےناؿےکوسایسکدیہشیکامنزانجزہںیہنزپیھ۔

رافی  :ابعس،امثعؿنبرمع،ااسہم،زرہی،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
دیہشوکلسغدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1361

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،یزیس ب ٩خاٟس ب٣ ٩وہبٟ ،یث ،اب ٩طہابً ،بساٟزح ٩٤بٌٛ ٩ب ب٣ ٩ا ،َٟحرضت جابز ب٩
ًبساہلل

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َویَزٔی ُس بِ َُ ٩خأ ٔ ٟس بِ ِٔ ٣َ ٩وصَبٕ أَ ََّّ ٪
اب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٩
اِ ٠ٟی َث َح َّسثَ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اَ ٪ی ِح َ ٍُ ٤بَي ِ َن اَّ ٟز ُج َ٠ي ِ ٔن ِٔ َٗ ٩ِ ٣تل َی أ ُ ُح ٕس َو َی ُ٘و ُ٢
َ٣ا َٕ ٔ ٟأَ ََّ ٪جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
أَ ُّی ُض َ٤ا أَ ِٛثَرُ أَ ِخ ّذا َُِ ٠ٟٔقآ َّٔٔٓ ٪ذَا أ ُ ٔطي َر َُ ٟط إلٔ َی أَ َح ٔسص َٔ٤ا َٗ َّس َُ ٣ط ِٔی َّ
ئ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا ََ ٍٔ ٣وأَ ََ ٣ز
یس ًَل َی َص ُؤ ََل ٔ
اِ ٠ٟح ٔس َو َٗا َ ٢أََ٧ا َطض ٔ ْ
ِ
ب ٔ َس ِٓٔ٨ض ٔ ِ ٥ب ٔ ٔس َ٣ائ ٔض ٔ َِ ٥وُ ٥َِ ٟی َِ َّشُ٠وا
ہبیتق نب دیعس ،سیدی نب اخدل نب ومبہ ،ثیل ،انب اہشب ،دبعارلنمح نب بعک نب امکل ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ادح ےک دیہشفں وک دف دف رک ےک دنف رکےت ےھت افر رفامےت ےھت ہک اؿ دفونں ںیم رقآؿ اک
احظفزایدہوکؿےہ؟بجاسیکاشندنیہرکدیاجیتوتآپاسوکربقںیمہلبقیکرطػآےگرکدےتی۔اسومہعقرپآپےنرفامای
ہکںیمایقتمےکدؿاؿرپوگاہوہںاگ افرآپےناؿدہشاےئادحوک(وخؿآولدڑپکفںتیمس)دنفرکےناکمکحرفامایافراؿ
وکلسغںیہندای۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،سیدینباخدلنبومبہ،ثیل،انباہشب،دبعارلنمحنببعکنبامکل،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
دیہشوکلسغدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1362

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩زاؤز ،اب ٩وہب ،حرضت ٟیث

َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ َِّ ٩
اِ ٠ٟیثٔ ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗا ََ ٢ی ِح َ ٍُ ٤بَي ِ َن اٟزَّ ُج َ٠ي ِ ٔن ٔ٩ِ ٣

َٗ ِتل َی أ ُ ُح ٕس ِٔی ث َ ِو ٕب َواح ٔ ٕس
امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،رضحتثیلےسہیدحثیایسوہفمؾےکاسھت رمفیےہاسںیمےہہکآپادحےکدیہشفںوکدف
دفرکےکاکییہڑپکے(نفک)ںیمدنفرکےتےھت۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،رضحتثیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لسغےکفتقتیماکرتسڈاھانپن
ابب  :انجزفںاکایبؿ
لسغےکفتقتیماکرتسڈاھانپن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1363

راوی ً :لی ب ٩سہ ،١ححاد ،اب ٩جزیخ ،اب ٩حبیب ب ٩ابی ثابت ،حرضت ًلی

اػ ٔ ٥بِ َٔ ٩ؿ َِ ٤ز َة
یب بِ ٔ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ِٔ ًَ ٩
َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أ ُ ِخب ٔ ِر ُت ًَ َِ ٩حب ٔ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩س ِض ٕ ١اَّ ٟز ِ٣ل ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َحح ْ
ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل تُبِر ِٔز َٓد ٔ َذ َک َو ََل َت ِ٨و َُز َّ ٪إلٔ َی َٓد ٔ ٔذ وَ ٕٓی َو ََل َ٣ی ِّٕت
یلعنبلہس،اجحج،انبرججی ،انببیبحنبایباثتب،رضحتیلعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
(یسکےکاسےنم)اینپراؿتموھکؽافرہنیہیسکرمدہایزدنہیکراؿیکرطػدھکی۔
رافی  :یلعنبلہس،اجحج،انبرججی،انببیبحنبایباثتب،رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
لسغےکفتقتیماکرتسڈاھانپن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1364

راوی  :نٔیلی٣ ،ح٤س ب ٩س٤٠ہ٣ ،ح٤س ب ٩اسح ،ٙیحٌي بً ٩باز ،حرضت ًبازہ بً ٩بساہلل ب ٩زبير

َح َّسثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔي َی ِحٌَي بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَبَّاز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
اٟزُّبَي ِر ٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَائٔظَ ٍَ َت ُ٘و ُ٤َّ َٟ ٢ا أَ َرا ُزوا ُ َِش َ ١أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اُٟوا َواہللٔ َ٣ا ِ َ ٧سرٔی أََ ُ ٧ح ِّز ُز َر ُسو َ ٢اہللٔ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ث َٔیابٔطٔ َ٤َ ٛا َ ُ ٧ح ِّززُ َِ ٣و َتاَ٧ا أَ َِ ٦ن ِِ ٔشُ ُ٠ط َو ًََِ ٠یطٔ ث َٔیاب ُ ُط َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِخ َت َُٔ ٠وا أَ َِِ ٟی اہللُ ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥اِ ٨َّ ٟو ََ ٦حًَّي َ٣ا

و ٩ِ ٣َ ٪ص َُو أَ ِ ٪اُِ ٔشُ٠وا أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥ر ُج ْ ١إ ٔ ََّل َو َذ ُِٗ ُ٨ط ِٔی َػ ِسرٔظ ٔث ُ َّ ٥ک َ َُّ ٤َ ٠ض َِ٧ ٩ِ ٣ٔ ٥ْ ٠ِّ َ َ٣ُ ٥اح َٔی ٍٔ ا ِٟب َ ِیتٔ ََل َی ِس ُر َ

یؽ
و ٪ا ِ٤َ ٟا َئ ٓ َِو َ ٚا ِٔ ٔ٤َ٘ ٟ
یؼ ُط َی ُؼ ُّب َ
َو َس ََّ ٥َ ٠و ًََِ ٠یطٔ ث َٔیاب ُ ُط َٓ َ٘ا ُ٣وا إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َِ َٓ ٥َ ٠شُ٠و ُظ َو ًََِ ٠یطٔ َُٗ ٔ٤
اس َت ِسبَ ِز ُت َ٣ا ُ ََش َُ ٠ط إ ٔ ََّل ن َٔشا ُؤ ُظ
َویُ َس ِّلُٜوُ َ ٧ط بٔا ِٔ ٔ٤َ٘ ٟ
یؽ ُز َ
و ٪أَیِسٔیض ٔ َِ ٥وکَاِ َ ٧ت ًَائٔظَ ٍُ َت ُ٘و َُِ ٟ ٢و ا ِس َت ِ٘ َبُِ ٠ت ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣زٔی َ٣ا ِ
یف
بلی ،دمحم نب ہملس ،دمحم نب ااحسؼ  ،ییحی نب ابعد ،رضحت ابعدہ نب دبعاہلل نب زج  ،ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ےس انس

آپرفامیتںیھتہک(آپیکفافتےکدعب)بجولوگںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکلسغدےنیاکا رادہایکوتفہوبےل
مہ ںیہن اجےتن ہکآای مہ آپ ےک مسج ےس ڑپکے ااتر ںیل اسیج ہک مہ اےنپ دفرسے رمدفں ےک ااترا رکےت ںیہ ای آپ وک ڑپکے
ےنہپ ےنہپلسغدے دںی بجاس ہلسلس ںیم اؿ ںیم آسپ ںیم االتخػ وہا وت اہلل ےن اؿ رپدنین طلسمرک دی اہیںکت ہک اؿ ںیم
وکیئ صخش ااسی ہن اھت سج یک دنینیک فہج ےس  ںیڑی اس ےک ہنیس رپ آ یئگ وہ۔اس فتق رھگ ےک اکی وگہش ںیم ےس اکی ابت رکےن
فایل یک ابت انسیئ دی (رگم ہی ہن ولعمؾ وہ اکس ہک ابت رکےن فاال وکؿ اھت) ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ڑپکے انہپےئ
انہپےئلسغدف۔سپبسولگروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرطػڑبےھافرآپوکرکہتےنہپےنہپلسغدایینعیاسرطح
ہک فہ رکہت ےک افرپ ےس اپینڈاےتل ےھت افرآپ ےکمسج ابمرک وک رکہت یہ ےتلم ےھت۔ اےنپ اہوھتں ےس ہن ےتلم ےھت۔ رضحت اعہشئ
رفامیتںیہہکارگفہابتےھجمےلہپیہایدآاجیتوجدعبںیمآیئوتآپوکآپیکویبایںیہلسغدںیتی۔
یف
رافی  :بلی،دمحمنبہملس،دمحمنباقحس،ییحینبابعد،رضحتابعدہنبدبعاہللنبزج ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیموکلسغدےنیاکرطہقی
ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیموکلسغدےنیاکرطہقی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1365

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا٣ ،َٟشسز ،ح٤از ب ٩زیس ،ایوب ٣ح٤س ب ٩سيری ،٩حرضت اً ٦لیہ

ی ٩ِ ًَ ٩أ ُ ِّ٦
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ا ٌِِ ٤َ ٟى َي ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

ًَ ٔل َّی ٍَ َٗاَِ ٟت َز َخ َِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن تُ ُو ِّٓ َی ِت ابِ َُ ٨ت ُط َٓ َ٘ا َ ٢اُِ ٔش َِ ٨َ ٠ضا ثَ ََلثّا أَ ِو َخ ِّ ٤شا أَ ِو أَ ِٛث َ َر

َخة ٔ کَا ُٓ ّورا أَ ِو َط ِیئّا ٔ ٩ِ ٣کَا ُٓو ٕر َّٓٔذَا َ ُ
َفُِ َ٨ا
َ إ ٔ َِ ٪رأَیِت ُ َّن ذََ ٔ ٟ
ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
َ ب ٔ َ٤ا ٕئ َوس ِٔس ٕر َوا ِج ٌَِٔ ٩َِ ٠ی ِاْل ٔ َ
َفُِت َّن َٓآذَّٔ٧ىٔي َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
َ
آ َذَّ٧ا ُظ َٓأ َ ًِ َلاَ٧ا َح ِ٘ َو ُظ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِط ٌٔ ِزَ َ ٧ضا إٔیَّا ُظ َٗا َ٣َ ٩ِ ًَ ٢اَ َٕ ٔ ٟی ٌِىٔي إ ٔ َز َار ُظ َوَ ٥َِ ٟی ُ٘ َِ ٣ُ ١ش َّس ْز َز َخ َِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا
یبنعق،امکل،دسمد،امحدنبزدی،اویبدمحمنبریسنی،رضحتاؾہیطعےسرفاتیےہہکبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیک
اصزبحادی (زبنی)اکااقتنؽوہاوتآپامہرےاپسرشتفیالےئ۔افررفامایہکمتاؿوکاپینافرج ،یےک ےتےسنیتایاپچنرمہبت
لسغ دف افر رضفرت وسحمس رکف وت اس ےس زادئ رمہبت لسغ دف افر آرخ ںیم اکوفر (ای اکوفر یک وکیئ زیچ) یھب اشلم رکول افر بج مت
الہنےن ےس افرغوہاجؤ وت ےھجمعلطمرکدانی۔سپبج (مہلسغ ےسافرغ وہںیئوت)آپوک االطعرکدیبت آپ ےنںیمہاانپ
اکیازاردایافررفامایہکہیاخصاسےکدبؿرپٹیپلدف۔(ینعینفکےکےچیناتہکفہمسجےسسمرکاترےہ۔)یبنعقےنامکلےس
اجبےئوقحےکازاراکظفللقنایکےہافردسمدےندلخانیلعرفاتیںیہنایک۔
رافی  :یبنعق،امکل،دسمد،امحدنبزدی،اویبدمحمنبریسنی،رضحتاؾہیطع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیموکلسغدےنیاکرطہقی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1366

راوی  :اح٤س بً ٩بسہ ،ابوکا ،١٣یزیس ب ٩زریٍ ،ایوب٣ ،ح٤س ب ٩سيری ،٩حٔؼہ ،حرضت اً ٦لیہ

ی٩ِ ًَ ٩
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة َوأَبُو کَا ٔ ١ٕ ٣ب ٔ ٌَِ ٤ى َي ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔأَ ََّ ٪یز ٔ َ
یس بِ َ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ ُض َِ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
ُ
ُ
رقو ٕ٪
َحٔ َِؼ ٍَ أ ِختٔطٔ ًَ ِ ٩أ ِّٔ ًَ ٦ل َّی ٍَ َٗاَِ ٟت َ٣ظَ ِل َ٨ا َصا ثَ ََلثَ ٍَ ُ ُ
ادمحنبدبعہ،اوباکلم،سیدینبزرعی،اویب،دمحمنبریسنی،ہصفح،رضحتاؾہیطعےسرفاتیےہہکمہےناؿےک(زبنیےک)
رسےکابولںیکنیتںیٹلرکدںی۔
رافی  :ادمحنبدبعہ،اوباکلم،سیدینبزرعی،اویب،دمحمنبریسنی،ہصفح،رضحتاؾہیطع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیموکلسغدےنیاکرطہقی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1367

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىيً ،بساَلًلی ،ہظا ،٦حٔؼہ ب٨ت سيری ،٩حرضت اً ٦لیہ

ْفَ٧ا َرأِ َس َضا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا ص ٔظَ ْاَ ٩ِ ًَ ٦حٔ َِؼ ٍَ ب ٔ ِ٨تٔ سٔير ٔ َ
ی ٩ِ ًَ ٩أ ُ ِّٔ ًَ ٦ل َّی ٍَ َٗاَِ ٟت َو َؿ َّ ِ

رقو ٕ ٪ث ُ َّ ٥أَ ِِ َ٘ ٟی َ٨ا َصا َخ ََِ ٔ٠ضا َُّ َ٘ ٣س ََ ٦رأِس َٔضا َو َ ِرقِ َ ٧ی َضا
ثَ ََلثَ ٍَ ُ ُ

دمحم نب ینثم ،دبعاالیلع ،اشہؾ ،ہصفح تنب ریسنی ،رضحت اؾ ہیطع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن اؿ ےک (زبنی ےک) رس ےکابولں یک
نیتںیٹلوگدنھدںیافراؿوکرسےکچیبںیمڈاؽدایافراکیٹلاسےنمفایلافردفںیٹلادرھادرھےکابولںیک۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاالیلع،اشہؾ،ہصفحتنبریسنی،رضحتاؾہیطع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیموکلسغدےنیاکرطہقی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1368

راوی  :ابو کا ،١٣اسٌ٤ی ،١خاٟس ،حٔؼہ ب٨ت سيری ،٩حرضت اً ٦لیہ

ی ٩ِ ًَ ٩أ ُ ِّٔ ًَ ٦ل َّی ٍَ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َ ١ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ َِ ٩حٔ َِؼ ٍَ ب ٔ ِ٨تٔ سٔير ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو کَا َٔ ١ٕ ٣ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

ئ َٔ ٨ِ ٣ضا
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ضِٔ َّ٩ی ُ ُِش ٔ ١ابِ َ٨تٔطٔ ابِ َسأِ َ ٪ب ٔ ََ ٤یا َٔ ٔ ٨٣ضا َو ََ ٣وا ٔؿ ٍٔ ا ُِ ٟو ُؿو ٔ

اوب اکلم ،اامسلیع ،اخدل ،ہصفح تنب ریسنی ،رضحت اؾ ہیطع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وعروتں
ےس رفامای وج آپ یک یٹیب وک لسغ دے ریہ ںیھت ہک داینہ رطػ ےک اعصااء ےس لسغ دانی رشفع رکان افر اؿ ںیم یھب اعصااء فوض وک
ےلہپدوھان۔
رافی  :اوباکلم،الیعمس،اخدل،ہصفحتنبریسنی،رضحتاؾہیطع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیموکلسغدےنیاکرطہقی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1369

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بیس ،ح٤از ،ایوب٣ ،ح٤س ب ٩سيری ،٩اً ٦لیہ

وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أ ُ ِّٔ ًَ ٦ل َّی ٍَ ب ٔ ٌَِ ٤ى َي َحسٔیثٔ َ٣اَ َٕ ٔ ٟزا َز ِٔی َحسٔیثٔ َحٔ َِؼ ٍَ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َ إ ٔ َِ ٪رأَیِت ُ َّ٨طُ
أ ُ ِّٔ ًَ ٦ل َّی ٍَ ب ٔ َِ ٨حو ٔ َص َذا َو َزا َز ِت ٓ ٔیطٔ أَ ِو َس ِب ٌّا أَ ِو أَ ِٛث َ َر ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ

دمحمنبدیبع،امحد،اویب،دمحمنبریسنی،اؾہیطعےسدحثیامکلیکرطحذرکایکےہافردحثیامکلسجوکرضحتہصفحےندنسب
اؾ ہیطع ذرک ایک ےہ ایس رطح ےہ سب اس ںیم ہی زایدہ ےہ ہک آپ ےن رفامای اس وک (نیت ای اپچن) ای است رمہبت لسغ دف افر ارگ مت
رضفرتوھجمسوتاسےسزادئرمہبتلسغدف۔
رافی  :دمحمنبدیبع،امحد،اویب،دمحمنبریسنی،اؾہیطع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیموکلسغدےنیاکرطہقی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1370

راوی  :ہسبہ ب ٩خاٟس ،ہ٤اٗ ،٦تازہ ،حرضت ٣ح٤س ب ٩سيری٩

١
َح َّسثَ َ٨ا ص ُِسبَ ٍُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
اَ ٪یأ ِ ُخ ُذ ا ِِ ُِ ٟش َ ٩ِ ًَ ١أ ُ ِّٔ ًَ ٦ل َّی ٍَ َی ِِ ٔش ُ
ی ٩أَُ َّ ٧ط ک َ َ
اٟش ِسرٔ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن َو َّ
ب ٔ ِّ
ئ َوا ََِٟا ُٓورٔ
اٟثاَ ٔ ٟث ٍَ بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
دہہبنباخدل،امہؾ،اتقدہ،رضحتدمحمنبریسنیےسرفاتیےہہکفہاؾہیطعےسلسغتیماکرطہقیےتھکیسےھتوتاوھنںےناہکہک
ےلہپ دف رمہبت ج ،ی ےک اپین ےس (ج ،ی ےک وتپں ےس وجش دی وہےئ اپین ےس) لسغ دای اجےئ افر رسیتی رمہبت اکوفر افر اپین

ےس۔
رافی  :دہہبنباخدل،امہؾ،اتقدہ،رضحتدمحمنبریسنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نفکاکایبؿ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
نفکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1371

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨بً ،١بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ یُ َح ِّس ُث ًَ ِ٩
َّ
َّ
ُک َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ ُٗب ٔ َف َِٓٔ ٩َ ِّٔ ُٜی ََُ ٩َٕ ٔٛي ِر ٔكَائ َٕٔ ١و ُٗبٔرَ َِ ٟی َّل َٓزَ َج َز
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َخ َل َب یَ ِو ّ٣ا ٓ ََذ َ َ

 ١ب ٔ َّ
َ َو َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی
اِ ٠ٟی َٔ ١حًَّي ی َُؼلَّی ًََِ ٠یطٔ إ ٔ ََّل أَ َِ ٪ی ِـ َ َّ
ا ٪إلٔ َی ذََ ٔ ٟ
أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُِ ٪ی ِ٘ب َ َر اٟزَّ ُج ُ
َّط إ ٔ ِن َش ْ

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َ ٩َ َّٔ ٛأَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَ َخا ُظ َٓ ُِ ٠ی ِح ٔش ِ٨َ َٔ َٛ ٩طُ

ادمح نب لبنح ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،اوبزج  ،،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنہبطخدایافراےنپااحصبںیمےساکیصخشاکذرکایکسجاکااقتنؽوہاکچاھتافرولوگںےنانصقنفکدےرکراتیہںیم
دانفدایاھتسپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنراتںیمدتنیفےسعنمرفامایاہیںکتہکاسیکامنزانجزہزپیھاجےئاالہیہکااسنؿ
اسےکےیلوبجمروہاجےئافریبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای۔بجمتاےنپاھبیئوکنفکدفوتااھچنفکدف۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،انبرججی،اوبزج ،،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
نفکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1372

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١وٟیس ب٣ ٩ش ،٥٠اوزاعی ،زہزیٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤س ،حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ

َخ ًَ ُِ ٨ط
َٗاَِ ٟت أ ُ ِزر َٔد أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی ثَ ِو ٕب حٔب َ َرة ٕث ُ َّ ٥أ ُ ِّ َ

ادمحنبلبنح،فدیلنب ملسم ،افزایع،زرہی،اقمسنبدمحم ،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکےلہپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
وکاکیامییناچدرںیماٹیپلایگ(وجداھریداریھت)افررھپاکنؽیلیئگ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،فدیلنبملسم،افزایع،زرہی،اقمسنبدمحم،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
نفکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1373

راوی  :حش ٩ب ٩ػباح ،بزار ،اسٌ٤ی ،١ابً ٩بسالرکی ،٥ابزہی ٥بً٘ ٩ی ١ب ،١ٌ٘٣ ٩حرضت جابز بً ٩بساہلل

ِرک ٔیَ ٥ح َّسثَىٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ًَُٔ٘ ٩ی ٔ ١بِ ٔ٩ِ ًَ ١ٕ ٔ ٌِ٘ ٣َ ٩
َ ١ی ٌِىٔي ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس ال َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح ا َِ ٟبزَّا ُز َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَ٤یٔ ُ

أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩وصِبٕ َی ٌِىٔي ابِ َِّ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إٔذَا تُ ُوِ ي َی أَ َح ُس ََُ ٓ ٥ِ ٛو َج َس
َط ِیئّا َٓ ُِ ٠ی َِٔ ٩ِ َّٔ ٜی ثَ ِو ٕب حٔب َ َرة ٕ
نسح نب ابصح ،زبار ،اامسلیع ،انب دبعارکلمی ،اربمیہ نب ،لیق نب لقعم ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےسانسآپرفامےتےھتبجمتںیمےسوکیئصخشرماجےئافراسےکفارثامدلاروہںوتاس
وکربحہاکنفکدانیاچےئہ۔
رافی  :نسحنبابصح،زبار،الیعمس،انبدبعارکلمی،اربمیہنب،لیقنبلقعم،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
نفکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1374

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١یحٌي ب ٩سٌیس ،ہظا ،٦حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ص ٔظَ اَٗ ٕ ٦ا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی أَ ِخب َ َر ِتىٔي ًَائٔظَ ٍُ َٗاَِ ٟت َُ ٩َ ِّٔ ٛر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اب َی َ٤اَ ٔ ٧ی ٍٕ ب ٔ ٕ
یؽ َو ََل ً َٔ٤ا ٍَْ ٣
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی ث َ ََلثَ ٍٔ أَث ِ َو ٕ
یف َِ ٟی َص ٓ َٔیضا َْٗ ٔ٤

ادمح نب لبنح ،ییحی نب دیعس ،اشہؾ ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک نمی ےک ےنب وہےئ نیت
دیفسڑپکفںںیمانفکایایگاھتافراسںیمصیمقافرامعہمہناھت۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ییحینبدیعس،اشہؾ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
نفکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1375

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،حٔؽ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت ًائظہ

ُک
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َزا َز ِٔ ُ ٩ِ ٣
ُک ُس ٕٕ َٗا ََُ ٓ ٢ذ ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ِْؽ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ٌَ ٔ ٟائٔظَ ٍَ َٗ ِوُ ُٟض ِِٔ ٥ی ثَ ِوبَي ِ ٔن َوبُزِز ٕحٔب َ َرة ٕ َٓ َ٘اَِ ٟت َٗ ِس أتُ َٔی بٔا ِٟبُرِز ٔ َو َل ُٔ ٨َّ ٜض َِ ٥ر ُّزو ُظ َو ٥َِ ٟیُ َُ٨ِّٔ ٜو ُظ ٓ ٔیطٔ

ہبیتق نب دیعس ،صفح ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت اعہشئ ےس ااسی یہ رمفی ےہ ہی ااضہف ےہ ہک فہ ڑپکے رفیئ ےک ےھت۔ رھپ یسک ےن
رضحتاعہشئےساہکہکآپےکنفکںیمدفدیفسڑپکےافراکیربحہاھتاوھنںےناہکہکےلہپربحہآایاھتنکیلاحصہبےناےسفاسپ
رکدایافرآپوکاسںیمنفکںیہندای۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،صفح،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
نفکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1376

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨بً ،١ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،اب ٩ازریص ،یزیس ،اب ٩ابی زیاز٘٣ ،ش ،٥حرضت ابً ٩باض

یس َی ٌِىٔي ابِ َ ٩أَبٔی زٔ َیاز ٕ ًَ َِ ِ٘ ٣ٔ ٩ش ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ٔ٩
ٔیص ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١وًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َٗاَلَ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
ات ٓ ٔیطٔ َٗا َ٢
ض َٗا ََ ٩َ ِّٔ ُٛ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی ثَ ََلثَ ٍٔ أَث ِ َو ٕ
یؼ ُط َّأ ٟذی ََ ٣
ًَبَّا ٕ
اب ِ َ ٧ح َزاَّ ٔ ٧ی ٍٕ ا ُِ ٟح َّ ٍُ ٠ثَ ِوبَا َٔ ٪و َُٗ ٔ٤

ات ٓ ٔیطٔ
اب ُح ََّ ٍٕ ٠ح َِ ٤زا َئ َو َٗٔ ٔ٤
أَبُو َزا ُوز َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا ُِٔ ٪ی ث َ ََلثَ ٍٔ أَث ِ َو ٕ
یؼطٔ َّأ ٟذی ََ ٣

ادمح نب لبنح ،امثعؿ نب ایب ہبیش ،انب ادرسی ،سیدی ،انب ایب زاید ،مسقم ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس وک رجناؿ ےک ےنب وہےئ نیت ڑپکفں اک نفک دای ایگ اکی اچدر اکی دنبہت افر اکی فہ صیمق سج ںیم آپ ےن فافت
اپیئ۔۔ اوبداؤد ےن اہک امثعؿ نب ایب ہبیش ےن ویں لقن ایک ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک نیت ڑپکفں ںیم نفک دای ایگ دف
رسخوجڑے(ینعیاچدرافردنبہت)افراکیفہصیمقسجںیمآپےنفافتاپیئاھت۔
رافی  :ادمحنبلبنح،امثعؿنبایبہبیش،انبادرسی،سیدی،انبایبزاید،مسقم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زایدہیتمیقنفکدانیرکمفہےہ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
زایدہیتمیقنفکدانیرکمفہےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1377

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بیس٤ً ،زو ب ٩ہاط ،٥ابو٣ا ،َٟاس٤اًی ١ب ٩خاٟسً ،ا٣ز ،حرضت ًلی ب ٩ابی كاٟب

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس ا َِ ٤ُ ٟحارٔب ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩صَا ٔط ٕ ٥أَبُو َ٣ا َٕ ٔ ٟا َِ ٟح ِٔ ٨ي ُّي ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ٩
ًَل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٗا َََ ٢ل ُت َِا ٔ ٢لٔی ِٔی ََّٔٓ ٩َٕ ٔٛنيی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ََُ ٢ل َت َِاَِ ٟوا ِٔی ا ِل ََّ٧َّٔٓ ٩َٔ ٜٔطُ
رسی ٌّا
ی ُِش َ٠بُطُ َس ِّ ٠با َ ٔ
دمحمنب دیبع،رمعفنباہمش،اوبامکل،اامسلیعنباخدل،اعرم ،رضحتیلع نبایباطبلےس رفاتیےہہکنفکزایدہ یتمیق ہندای اجےئ
ویکہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ۔ آپ رفامےت ےھت ہک نفک ںیم دح ےس اجتفز ہن رکف (ینعی زایدہ یتمیق ہن
دف)ویکہکنفہتہبدلجرخابوہاجےئاگ۔
رافی  :دمحمنبدیبع،رمعفنباہمش،اوبامکل،اامسلیعنباخدل،اعرم،رضحتیلعنبایباطبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
زایدہیتمیقنفکدانیرکمفہےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1378

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا ،٪اً٤ع ،ابی وائ ،١خباب ٣ؼٌب ب٤ً ٩ير ،حرضت خباب

َّاب َٗا َ ٢إ ٔ َِّ ٣ُ ٪ؼ ٌَ َب بِ َ٤َ ًُ ٩يِر ٕ ُٗتٔ َ ١یَ ِو َ ٦أُحُ ٕس َو٥َِ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ َٕٔ ٩ِ ًَ ١خب ٕ
َّ
َخ َد َرأ ِ ُس ُط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َخ َد رٔ ِج ََل ُظ َوإٔذَا ُ ََّل ِی َ٨ا رٔ ِجَِ ٠یطٔ َ َ
َیُ َٟ ٩ِ ُٜط إَٔل َ ٔ٤َ٧ز ْة ُ٨َّ ٛا إٔذَا ُ ََّل ِی َ٨ا ب ٔ َضا َرأِ َس ُط َ َ

َِخ
َو َس ََُّّ ُ ٥َ ٠لوا ب ٔ َضا َرأِ َس ُط َوا ِج ٌَُ٠وا ًَل َی رٔ ِجَِ ٠یطٔ َط ِیئّا ِٔ ٩ِ ٣اْلٔذ ٔ ٔ

دمحمنب،ریث،ایفسؿ،اشمع ،ایبفالئ،ابخببعصمنب ریمع،رضحتابخبےسرفاتیےہہکبعصمنبریمع ادحےکدؿدیہش
وہےئ افر اؿ وک نفک دےنی ےک ےیل ھچک رسیم ہن اھت وساےئ اکی یلمک ےک (افر فہ یھب اینت وھچیٹ ہک) بج مہ اؿ اک رس ڈےتھک وت اپؤں
لھک اجےت افر ارگ اپؤںڈےتکھ وت رس لھک اجات۔ ہیدھکی رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای یلمک ےس اؿ وک رس ڈکھدف افر
اپؤںرپاھگسرھکدف۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،اشمع،ایبفالئ،ابخببعصمنبریمع،رضحتابخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
زایدہیتمیقنفکدانیرکمفہےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1379

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہب ،ہظا ٦ب ٩سٌس ،حات ٥ب ٩ابی نْص ،حرضت ًبازہ ب ٩ػا٣ت

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَىٔي ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔي ص ٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩حات ٔٔ ٥بِ ٔ ٩أَبٔی َن ِْصٕ ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ َُٔ ٧ ٩س ٕ ٓي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ

َّ
َّ
َّ
ُ
َ
رق ُ٪
ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ٢خيِرُ ا ِل َ ٩َٔ ٜٔا ُِ ٟحَ ٍُ ٠و َخيِرُ اْلِ ِؿ ٔح َّیٍٔ ا ِل َِ ٜب ُع اْلِ ِ َ

ادمحنباصحل،انب فبہ ،اشہؾنبدعس،احمتنبایب رصن ،رضحتابعدہنباصتمےس رفاتیےہہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایہکرتہبنینفکہلحےہ(اکیدنبہتافراکیاچدر)افررتہبنیرقابینچ گنداردہبنیکےہ۔
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،اشہؾنبدعس،احمتنبایبرصن،رضحتابعدہنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتےکنفکاکایبؿ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
وعرتےکنفکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1380

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١یٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اسح٧ ،ٙوح ب ٩حٜی ،٥حرضت ٟیلی ب٨ت ٗائٕ

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاصٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔي ُ ٧و ُح بِ َُ ٩حٕٔ ٜیَّ ٥
اَٗ ٪ارٔئّا
اٟث َ٘ف ُّٔی َوک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ
َ
ٔ

اَ ٪ز ِو ُد أ ٨َّ ٟي ِّي َػل َّی اہللُ
یب ٍَ ب ٔ ُِ ٨ت أَبٔی ُسٔ َِی َ
رع َو َة بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ُی َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َزا ُوزُ َٗ ِس َو ََّ ٟس ِت ُط أ ُ َُّ ٦حب ٔ َ
ِ ُ ٠ٟٔ
َِقآ َٔ ٩ِ ًَ ٪ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔي ُ ِ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥٠أَ ََِّ ٟ ٪یل َی ب ٔ َِ ٨ت َٗاَّ ٕٕ ٔ ٧
اٟث َ٘ ٔٔ َّی ٍَ َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت ٓ َٔیََّ ُ ٩ِ ٤ش َ ١أُ َّ٦ک ُ ُِ ٠ثوٕ ٦ب ٔ َِ ٨ت َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠س
َ
ا ٪أَ َّو ُ٣َ ٢ا أَ ًِ َلاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٔ ٟح َ٘ا َئ ث ُ َِّّ ٥
اٟس ِر ََ ث ُ َّ ٥ا ِٟد ٔ ََ ٤ار ث ُ َّ ٥ا َِ ٠ِ ٔ٤ٟح َٔ ٍَ ث ُ َّ ٥أ ُ ِزرٔ َج ِت
َوَٓات َٔضا ََٓ َ َ
َب ٌِ ُس ِٔی َّ
اب َُ ٌَ ٣ط ََ ُ٨َٔ ٛضا یُ َ٨اؤ٨َ ُٟاصَا ثَ ِوبّا ثَ ِو ّبا
َخ َٗاَِ ٟت َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جاْ ٔ ٟص ً ٔ َِ ٨س ا َِ ٟب ٔ
اٟث ِو ٔب ِاْل َ ٔ

ادمح نب لبنح ،وقعیب نب اربامیہ ،ااحسؼ  ،ونح نب میکح ،رضحت یلیل تنب اقفئ ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسیکاصزبحادیرضحتاؾوثلکؾاکااقتنؽوہاوتاؿوکلسغدےنیفایلوعروتں ںیمںیمیھب اشلمیھتوتنفکےکےیلروسؽ
اہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےنمہوکبسےسےلہپازاردای۔اےکسدعبرکہترھپافڑینھرھپاچدرافرارخںیماکیافرڑپکادایوجافرپےس
ٹیپلدایایگیلیل یتہںیہہکاسفتقروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدرفازےرپرشتفیرفامےھتآپےکاپسنفکےکڑپکے

ےھتوجآپمہوکاکیاکیرکےکدےتیاجےتےھت۔
رافی  :ادمحنبلبنح،وقعیبنباربامیہ،اقحس،ونحنبمیکح،رضحتیلیلتنباقفئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیموککشماگلان
ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیموککشماگلان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1381

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی٣ ،٥ش٤ز ب ٩ریا ،٪ابونرضہ ،حرضت ابوسٌیس خسری

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ا ِِ ٤ُ ٟش َتٔ٤زُ بِ ُ ٩اٟزَّیَّا ٔ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َن ِ َ

َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَك ِ َی ُب كٔیبٔ ٥ِ ُٜا ِِ ٔ٤ٟش ُ

ملسمنباربامیہ،رمسمنبرایؿ،اوبرضنہ،رضحتاوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایےہ
ت
ہک مھااریوخوبشؤںںیمبسےسرتہبکشمےہ۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،رمسمنبرایؿ،اوبرضنہ،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجزہیکایتریںیمدلجیرکان
ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہیکایتریںیمدلجیرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1382

راوی ً :بساٟزحی ٥بَّ٣ ٩طٖ ،ابوسٔیا ،٪اح٤س ب ٩ج٨ابً ،یسي ،ابوزاؤز ،اب ٩یو٧ص ،سٌیس بً ٩ث٤اً ،٪زرہ ،حرضت
حؼين ب ٩وحود

َّط ٕ
اب َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسي َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز ص َُو ابِ ُ ٩یُوَُ ٧ص
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّح ٔٔی ٥بِ ُِّ َ ٣ُ ٩
اَ ٪وأَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ج َٕ ٨
اٟز َؤاس ُّٔي أَبُو ُسٔ َِی َ
ٖ ُّ

رع َو َة بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َؼي ِ ٔن بِ َٔ ٩و ِح َو ٕح أَ َّ ٪كَ َِ ٠ح ٍَ بِ َ ٩ا ِٟب َ َرا ٔئ
ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
ا ٪ا َِ ٟبَ٠و ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
َ٣ز ٔ َق َٓأ َ َتا ُظ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ٌُو ُز ُظ َٓ َ٘ا َ ٢إنٔيی ََل أَ َری كَ َِ ٠ح ٍَ إ ٔ ََّل َٗ ِس َح َس َث ٓ ٔیطٔ ا ِِ ٤َ ٟو ُت َٓآذُٔ٧ونٔی ب ٔطٔ َو ًَ ِّحُ٠وا ََّّٓٔ٧طُ
ََل یَ َِ ٨بغٔی ٟٔحٔی ٍَٔٔ ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠أَ ِ ٪تُ ِح َب َص بَي ِ َن هَ ِض َزان َ ِی أَصِٔ٠طٔ
دبعارلمیح نب رطمػ ،اوبایفسؿ ،ا دمح نب انجب ،یسیع ،اوبداؤد ،انب ویسن ،دیعس نب امثعؿ ،زعرہ ،رضحت نیصح نب فوحج ےس
رفاتیےہہکبجہحلطنبرباءامیبروہےئوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساؿیکایعدتےکےیلرشتفیالےئآپےناؿوک
دھکیرک رفامای ریما ایخؽ ےہہک اؿ رپ ومت ےک آاثر اطریوہان رشفع ےئگ ںیہ ذہلا بجاؿ اک ااقتنؽ وہ اجےئ وت  ھج وک االطع رکان افر
اؿ یک زیہجت ف نیفکت ںیم دلجی رکان ویکہکن یسک املسمؿ تیم ےک ےیل ہی ابت انمبس ںیہن ےہ ہک فہ زیہجت ف نیفکت ےک ریغب اےنپ رھگ
ںیمزپیرےہ۔
رافی  :دبعارلمیحنبرطمػ،اوبایفسؿ،ادمحنبانجب،یسیع،اوبداؤد،انبویسن،دیعسنبامثعؿ،زعرہ،رضحتنیصحنبفوحج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیموکلسغدےنیےکدعبلسغرکان
ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیموکلسغدےنیےکدعبلسغرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1383

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ٣ ،ح٤س ب ٩بْش ،زُکیا٣ ،ؼٌب ب ٩طیبہ ،ك ٙ٠ب ٩حبیبً ،بساہلل ب ٩زبير ،حرضت ًائظہ

ُکیَّا َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ؼ ٌَ ُب بِ َُ ٩ط ِی َب ٍَ ًَ ِ ٩كَ ِٙٔ ٠بِ َٔ ٩حبٔیبٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِْشٕ َح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
 ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِربَ ٍٕ ٔ٩ِ ٣
اَ ٪ی ِِ َت ٔش ُ
ا ِ٨َ ٌَ ٟز ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ أََ َّ ٧ضا َح َّسثَ ِت ُط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا َِ ٟح َ٨ابٍَٔ َویَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح َُ ٍٔ ٌَ ٤و ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ٟح َحا ََ ٍٔ٣وُ ُِش ٔ ١ا ِ٤َ ٟیِّتٔ
امثعؿنبایبہبیش،دمحمنبرشب،زرکای،بعصمنبہبیش،قلطنببیبح،دبعاہللنبزج ،،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملساچرزیچفںےسلسغایکرکےتےھتاکیانجتبےسدفرسےہعمجےکدؿرسیتےےنھچپوگلاےنےکدعبافر
وچےھتتیموکلسغدےنیےکدعب۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دمحمنبرشب،زرکای،بعصمنبہبیش،قلطنببیبح،دبعاہللنبزج ،،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیموکلسغدےنیےکدعبلسغرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1384

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح ،اب ٩ابی ٓسیَ ،اب ٩ابی ذیبٗ ،اس ٥بً ٩باض ،حرضت ابوہزیزہ

ض ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٤َ ًُ ٩ي ِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ َٕ َح َّسثَىٔي ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
صُزیِز َة أَ ََّ ٪رسو ٢اہللٔ ػلَّی اہللُ ًََ٠یطٔ وس ََّٗ ٥٠اََّ ُ ٩٣َ ٢ش َ ١ا ِ٤ٟی َِّت َِٓ٠ی ِِ َت ٔش ِ ١و ََ ٩٣حُ ٠َ ٤ط َٓ َِ ٠ی َتو َّؿأ ِ
ُ َ َ
ِ َ َ َ َ ِ
َ َ
َ
َ
َ ِ َ
َ
ادمحنباصحل،انبایبدفکی ،انبایبذبی،اقمسنبابعس،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایوجصخشتیموکلسغدےوتاسوکاچےئہہکوخدیھبلسغرکےافروجاسوکااھٹےئفہفوضرکے۔
رافی  :ادمحنباصحل،انبایبدفکی،انبایبذبی،اقمسنبابعس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیموکلسغدےنیےکدعبلسغرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1385

راوی  :حا٣س ب ٩یحٌي  ،سٔیا ،٪سہی ١ب ٩ابی ػاٟح ،اسح٣ ٙولی زائسہ

اُ ٩ِ ًَ ٪س َض ِی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َِ ٣َ ٙول َی َزائ َٔس َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي
َح َّسثَ َ٨ا َحا ُٔ ٣س بِ َُ ٩ی ِحٌَي ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َص َذا َُ ٨ِ ٣شو ْر و َسٌِ ٔ٤ت أَ ِح ََ ٤س بِ ََ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١و ُسئ ٔ َ ٩ِ ًَ ١ا ِِ ُِ ٟش َِٔ ُ ٩ِ ٣ٔ ١ش ٔ ١ا ِ٤َ ٟیِّتٔ
َٓ َ٘ا َ ٢یُ ِحزٔیطٔ ا ُِ ٟو ُؿو ُئ
احدم نب ییحی ،ایفسؿ ،لیہس نب ایب اصحل ،ااحسؼ ومیل زادئہ ایس وہفمؾ یک اکی افر رفاتی یھب رضحت اوبرہریہ ےس رمفی ےہ
اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی دحثی وسنمخ ےہ۔ ںیم ےن اامؾ ادمح انب لبنح ےس انس وا ہ اؿ ےس لسغ تیم ےک دعب لسغ رکےن ےک
قلعتم درایتف ایک ایگ وت اوھنں ےن اہک ہک فوض رک انیل اکیف ےہ۔ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی ںیم اوباصحل ےن اےنپ افر رضحت
اوبرہریہ ےک درایمؿ اکی رافی ااحسؼ ومیل زادئہ وک دالخ رک ایل افر رفامایہک بعصم یک رفاتی ںیم دنچ زیچںی ایسی ںیہ نج رپ لمع
ںیہنےہ۔
رافی  :احدمنبییحی،ایفسؿ،لیہسنبایباصحل،اقحسومیلزادئہ

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

تیموکوبہسدےنیاکایبؿ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیموکوبہسدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1386

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیاً ،٪اػ ٥بً ٩بیساہللٗ ،اس ،٥حرضت ًائظہ

اػ ٔ ٥بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ًَٔٔ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُٔ ًَ ٩ِ ًَ ٪
١
اٟس ُ٣و ََ َت ٔشی ُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ی َ٘ ِّب ُ
ِ ًُ ١ث ََ ٤
ا ٪بِ َ٣َ ٩وِ ٌُو َٕ ٪وص َُو َ٣ی ِّْت َحًَّي َرأَیِ ُت ُّ
دمحم نب ،ریث ،ایفسؿ ،اعمص نب دیبع اہلل ،اقمس ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک امثعؿ نب وعظمؿ اک ااقتنؽ وہا وت ںیم ےن روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکاؿاکوبہسےتیلوہےئداھکیاہیںکتہکںیمےنآپےکآوسنےتہبوہےئدےھکی۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،اعمصنبدیبعاہلل،اقمس،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتںیمدنفرکےناکایبؿ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
راتںیمدنفرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1387

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ٥ب ٩بزیٍ ،ابونٌی٣ ،٥ح٤س ب٣ ٩ش٤ً ،٥٠زو ب ٩زی٨ار ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات ٔٔ ٥بِ ٔ ٩بَز ٔ ٕ
یٍ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ٣ُ ٩ش٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ أَ ِخب َ َرنٔی َجابٔزُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ِو
اض ّ َ ٧ارا ِٔی ا ِِ٘ ٤َ ٟب َ َرة ٔ َٓأ َ َت ِو َصا َّٓٔذَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی ا َِ٘ ٟبِر ٔ َوإٔذَا ص َُو
َسُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢رأَی ْ َ ٧
ا ٪یَ ِز َٓ ٍُ َػ ِو َتطُ ب ٔ ِّ
ُک
اٟذ ِ ٔ
َی ُ٘و َُ٧ ٢اؤُٟونٔی َػاح َٔبَّٔٓ ٥ِ ُٜذَا ص َُو اَّ ٟز ُج ُ
َّ ١أ ٟذی ک َ َ

دمحمنباحمتنبزبعی،اوبمیعن ،دمحمنبملسم،رمعفنبدانیر،رضحتاجربنبدبعاللہسےرفاتیےہہکاکیرمہبتولوگںےنراتےک

فتقربقاتسؿںیمرفینشدیھکیفاہںےچنہپوتداھکیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکیربقںیمارتےوہےئںیہ افرولوگںےس
رفامرےہںیہ۔اےنپاسیھت(ینعیتیم)وکےھجمددیف۔مہےنداھکیوتفہشعناسصخشیکیھتوجدنلبآفازےسذرکایکرکاتاھت۔
رافی  :دمحمنباحمتنبزبعی،اوبمیعن،دمحمنبملسم،رمعفنبدانیر،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیموکاکیہگجےسدفرسیہگجلقتنمرکان
ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیموکاکیہگجےسدفرسیہگجلقتنمرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1388

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا ،٪اسوز بٗ ٩یص٧ ،بیح ،حرضت جابزبً ٩بساہلل

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ ُِ٧ ٩ب َ ِی ٕح ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َح َ٨َ ٠ِ ٤ا ا ِِ َ٘ ٟتل َی
َی ِو َ ٦أ ُ ُح ٕس ِ ٨َ ٔ ٟسٓ ٔ َُ ٨ض َِ َٓ ٥حا َئ ُ٨َ ٣ازٔی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأ ِ ُ٣زُ ُ ٥ِ ٛأَ ِ٪
َف َز ِزَ٧اص ُِ٥
َت ِسُٓٔ٨وا ا ِِ َ٘ ٟتل َی ِٔی ََ ٣ـا ٔجٌٔض ٔ َِ َ ٥
دمحمنب،ریث،ایفسؿ،اوسدنب سیق،ن،رضحتاجرب نب دبعاہللےسرفاتیےہہک گنجادحںیم مہ ےندہشاءوک ااھٹاناچاہ اتہک ا وک
(دفرسی ہگج) دنف رک دںی اےنت ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ ےس اکی االعؿ رکےن فاےل ےن االعؿ ایک ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مت وک مکح رفامےت ںیہ ہک دہشاء وک ایس ہگجدنف رک دف۔ اہجں فہ لتق ےیک ےئگ ںیہ وت مہ ےن اؿ ےک
وشعنںوکفںیہرھکدای۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،اوسدنبسیق،ن،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجزےیکامنزںیمینتکںیفصوہیناچہ؟
ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزےیکامنزںیمینتکںیفصوہیناچہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1389

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بیس ،ح٤از٣ ،ح٤س ب ٩اسح ،ٙیزیس ب ٩ابی حبیب٣ ،زثس ،حرضت ٣ا َٟب ٩ہبيرہ

یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ًَ ِِ ٣َ ٩زثَ ٕس ا َِ ٟیزَن ٔ ِّی ًَ ِ٣َ ٩ا َٔ ٔ ٟبِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙیز ٔ َ
وت َٓ ُی َؼل يی ًََِ ٠یطٔ ثَ ََلث َ ٍُ ُػ ُٔ ٕ
وٖ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن إ ٔ ََّل
ص َُبي ِ َر َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣شَ ٥ٕ ٔ ٠ی ُُ ٤
اس َت َ٘ َّ ١أَ ِص َ ١ا َِ ٟح ََ ٨ازة ٔ َجزَّأَص ُِ ٥ثَ ََلثَ ٍَ ُػ ُٔ ٕ
وٖ َ ٠ِ ٔ ٟحسٔیثٔ
أَ ِو َج َب َٗا ََ َ ََٓ ٢
ا٣َ ٪ا َْ ٔ ٟإٔذَا ِ

دمحم نب دیبع ،امحد ،دمحم نب ااحسؼ  ،سیدی نب ایب بیبح ،رمدث ،رضحت امکل نب ریبہہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےنرفامایوکیئتیمایسی ںیہنسجرپاملسمونںیکنیت وفصںےنامنززپیھوہ افراہللاعتیلےناسیکرفغمتفابجہنرکیل
وہ۔ (رمدث سیین) ےتہک ںیہ ہک اس دحثی یک انب رپ امکل نب ریہہ ارگ امنزویں یک دعتاد مک اپےت وت اؿ وک نیت وفصں رپ میسقت رفامےت
ےھت۔
رافی  :دمحمنبدیبع،امحد،دمحمنباقحس،سیدینبایببیبح،رمدث،رضحتامکلنبریبہہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںاکانجزہےکاسھتاجانونممعےہ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
وعروتںاکانجزہےکاسھتاجانونممعےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1390

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩رحب ،ح٤از ،ایوب حٔؼہ ،حرضت اً ٦لیہ

وب ًَ َِ ٩حٔ َِؼ ٍَ ًَ ِ ٩أ ُ ِّٔ ًَ ٦ل َّی ٍَ َٗاَِ ٟت ُ ٧ضٔی َ٨ا أَ َِ٧ ٪تَّب ٔ ٍَ ا َِ ٟح َ٨ائٔزَ َو ٥َِ ٟی ٌُِزَ ِِ ٠َ ًَ ٦ی َ٨ا
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُِ َ ٩
امیلسؿنبرحب،امحد،اویبہصفح،رضحتاؾہیطعےسرفاتیےہہکمہوکانجزفںےکاسھتاجےنےسرفاکایگرگماسںیمیتخس
ںیہنربیتیئگ۔
رافی  :امیلسؿنبرحب،امحد،اویبہصفح،رضحتاؾہیطع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجزےےکاسھتاجےنافراسرپامنززپےنھیکتلیضفاکایبؿ

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزےےکاسھتاجےنافراسرپامنززپےنھیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1391

راوی ٣ :شسز ،سٔیا ،٪سِم ،حرضت ابوہزیزہ

ِم ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة یَ ِزؤیطٔ َٗا ََ ٩ِ ٣َ ٢تب ٔ ٍَ َج ََ ٨از ّة ٓ ََؼلَّی ًََِ ٠ی َضا َٓ َُ ٠ط ٗٔي َر ْان
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٩ِ ًَ ٪س َ ٕٓ
َّ
 ١أ ُ ُح ٕس
 ١أ ُ ُح ٕس أَ ِو أَ َح ُسص َُ٤ا ِٔ ٣ث ُ
ُْفَْ َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ َ٠طُ ٗٔي َراكَا ٔ ٪أَ ِػ َِزُص َُ٤ا ِٔ ٣ث ُ
َو ََ ٩ِ ٣تب ٔ ٌَ َضا َحًي ی ِ َ
دسمد،ایفسؿ،یمس،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجصخشانجزہاسیکھتالچافراس
رپ امنز زپیھ وت اس وک اکی ریقاط ےک ربارب وثاب ےلم اگ افر وج صخش تیم یک دتنیف کت انجزہ اسیکھت راہ اس وک دف ریقاط ےک ربارب
وثابےلماگافرہیریقاطاےسیںیہہکاؿںیمےسوھچاٹریقاطیھبادحاہپڑاسیجےہ۔
رافی  :دسمد،ایفسؿ،یمس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزےےکاسھتاجےنافراسرپامنززپےنھیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1392

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہللً ،بساٟزح ٩٤ب ٩حشينَ٣ ،قی ،حیوة ،ابوػُخ ،یزیس بً ٩بساہلل بٗ ٩شیم ،زاؤز بً ٩ا٣ز ب٩
سٌس ب ٩ابی وٗاؾ ،حرضت ًا٣ز ب ٩سٌس ب ٩ابی وٗاؾ

َق ُئ َح َّسثَ َ٨ا َح ِی َوةُ َح َّسثَىٔي أَبُو َػ ُِخٕ َوص َُو
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َو ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩حُ َشي ِ ٕن ا َِ ٟض َزو ٔ ُّی َٗاَلَ َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا َص ُ
ا٪
ُح َِ ٤ی ُس بِ ُ ٩زٔ َیاز ٕأَ ََّ ٪یز ٔ َ
یس بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َُٔ ٗ ٩ش ِی ٕم َح َّسثَ ُط أَ ََّ ٪زا ُو َز بِ ًََ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ َح َّسثَ ُط ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط ک َ َ

َّاب َػاح ٔٔب ا ُِ ِ٘ ٤َ ٟؼ َورة ٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََل َت ِش َ٣َ ٍُ ٤ا َی ُ٘و ُ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ط
ً ٔ َِ ٨س ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب إٔذِ كَ ََ ٍَ ٠خب ْ
َّ
ا٪
ُک ٌَِ ٣ى َي َحسٔیثٔ ُسٔ َِی َ
َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ َ ٩ِ ٣َ ٢
َخ َد ََ ٍَ ٣ج ََ ٨ازة ٕ ٔ ٩ِ ٣بَ ِیت َٔضا َو َػلی ًََِ ٠ی َضا ٓ ََذ َ َ
َٓأ َ ِر َس َ ١ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز إلٔ َی ًَائٔظَ ٍَ َٓ َ٘اَِ ٟت َػ َس َ ٚأَبُو ص َُزیِ َز َة
اہرفؿ نب دبع اہلل ،دبعارلنمح نب نیسح ،رقمی ،ویحۃ ،اوبرخص ،سیدی نب دبعاہلل نب قشتط ،داؤد نب اعرم نب دعس نب ایب فاقص،
رضحتاعرمنبدعسنبایبفاقصےسرفاتیےہہکفہرضحتانبرمعنب ءابےکاپسےھٹیبوہےئےھتاےنتںیمابخبآےئ

افروبےلاےدبعاہللنبرمع!ایکمتےناوبرہریہاکفہوقؽانسےہہکاوھنںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیاراشدرفامےت
وہےئ انس ہک وج صخش انجزہ ےک اسھت اس ےک رھگ ےس الچ افر اس رپ امنز زپیھ وت (اس ےک دعب رافی ےن دحثی ایفسؿ ذرک یک سج
ںیماکیافردفریقاطےکارجیکتلیضفوقنمؽےہ)سپانبرمعےنانجبوکرضحتاعہشئےکاپساسدحثییکیدصقیےکےیل
اجیھبرضحتاعہشئےنرفامایاوبرہریہےنکیھٹاہک۔
رافی  :اہرفؿ نب دبعاہلل ،دبعارلنمح نب نیسح ،رقمی ،ویحۃ ،اوبرخص ،سیدی نب دبعاہلل نب قشتط ،داؤد نب اعرم نب دعس نب ایب
فاقص،رضحتاعرمنبدعسنبایبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزےےکاسھتاجےنافراسرپامنززپےنھیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1393

راوی  :وٟیس ب ٩طحاَ ،اب ٩وہب ،ابوػُخَ ،شیَ بً ٩بساہلل ب ٩ابی ت٤زُ ،کیب ،حرضت ابً ٩باض

َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُُ ٩ط َحا َٕ َّ
َش ٔ
ُکیِبٕ ًَ ِ٩
اٟشُٜون ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َػ ِ ٕ
ُخ ًَ ِٔ َ ٩
یَ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ٔ٤َ٧ز ٕ ًَ َِ ُ ٩
وَ ٪ر ُج َّل َلَ
ض َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ٣َ ٢ا ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠یَ ُُ ٤
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وت ٓ ََی ُ٘ ُوًَ ٦ل َی َج ََ ٨ازتٔطٔ أَ ِر َب ٌُ َ
و ٪بٔاہللٔ َط ِیئّا إ ٔ ََّل ُط ِّٔ ٌُوا ٓ ٔیطٔ
یِ ٔ
ُْش َُ ٛ

فدیلنباجشع،انب فبہ،اوبرخص،رشکینبدبعاہللنب ایبرمت ،رکبی،رضحتانب ابعسےسرفاتیےہہکںیم ےنروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک املسمونں یک وکیئ تیم ایسی ںیہن ہک سج ےک انجزہ رپ اچسیل اےسی آدیم امنز
زپےنھےکےیلڑھکےوہںوجاہللےکاسھتیسکوکرشکیہنرہھٹاےتوہں(افرفہاسےکقحںیمداعےئرفغمترکںی)افراہلل
اعتیلاؿیکافشتعوکوبقؽہنرفامےئ۔
رافی  :فدیلنباجشع،انبفبہ،اوبرخص،رشکینبدبعاہللنبایبرمت،رکبی،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجزہےکےھچیپآگےلرکانلچ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہےکےھچیپآگےلرکانلچ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1394

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہللً ،بساٟؼ٤س ،اب٣ ٩ثىي ،رحب ،اب ٩طساز ،یحٌي  ،باب ب٤ً ٩ير ،حرضت ابوہزیزہ

رح ْب َی ٌِىٔي ابِ َ٩
َح َّسثَ َ٨ا صَ ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َح َّسث َ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َ ِ
اب بِ ُ٤َ ًُ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَىٔي َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١ا ِ٤َ ٟسٔی َ ٩ِ ًَ ٍٔ ٨أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ
َط َّساز ٕ َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي َح َّسثَىٔي بَ ُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل تُت ِ َب ٍُ ا َِ ٟح ََ ٨ازةُ بٔ َؼ ِو ٕ
ارو َُ ٪و ََل یُ َِ ٤شي بَي ِ َن َی َسیِ َضا
ت َو ََل َ ٧ارٕ َزا َز صَ ُ

اہرفؿ نب دبع اہلل ،دبعادمصل ، ،انب ینثم ،رحب ،انب دشاد ،ییحی ،ابب نب ریمع ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایانجزہےکاسھتہنآگوہافرہنآفاز۔اہرفؿنبدبعاہللےناینپرفاتیںیمہیااضہفایکہک۔انجزہےک
آےگہنالچاجےئ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،دبعادمصل،انبینثم،رحب،انبدشاد،ییحی،اببنبریمع،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجزہوکآےتدھکیرکڑھکےوہاجان
ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہوکآےتدھکیرکڑھکےوہاجان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1395

راوی ٣ :شسز ،سٔیا ،٪زہزی ،سا ،٥ٟحرضت ًا٣ز ب ٩ربیٌہ

یٌ ٍَ َی ِب ُّ ُ٠بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩رب ٔ َ
وؿ ٍَ
إٔذَا َرأَیِت ُِ ٥ا َِ ٟح ََ ٨از َة َٓ ُ٘و ُ٣وا ََ ٟضا َحًَّي تُ َد ِّ ٥ِ َُٜٔ ٠أَ ِو تُ َ
دسمد،ایفسؿ،زرہی،اسمل،رضحتاعرمنبرہعیبےسرفاتیےہہکاؿوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکہیدحثییچنہپےہ
ہکبجمتانجزہوکآےتدوھکیوتڑھکےوہاجؤاہیںکتہکانجزہآےگڑبھاجےئایرھکدایاجےئ۔
رافی  :دسمد،ایفسؿ،زرہی،اسمل،رضحتاعرمنبرہعیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ

انجزہوکآےتدھکیرکڑھکےوہاجان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1396

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہير ب ٩رحب ،سہی ١ب ٩ابی ػاٟح ،حرضت ابوسٌیس خسری

 ١بِ ُ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا ُس َض ِی ُ
ٔیث َّ
وؿ ٍَ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوی َص َذا ا َِ ٟحس َ
اٟث ِور ُّٔی
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َتب ٔ ٌِت ُِ ٥ا َِ ٟح ََ ٨از َة ٓ َََل َت ِحُ ٔ ٠شوا َحًَّي تُ َ
وؿ ٍَ ِٔی
وؿ ٍَ بٔاْلِ َ ِر ٔ
ق َو َر َوا ُظ أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی ٍَ ًَ ُِ ٩س َض ِی َٕٗ ١ا ََ ٢حًَّي تُ َ
ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ َحًَّي تُ َ
َّ
اِ ٠ٟح ٔس َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو ُسٔ َِیا ُ ٪أَ ِحٔ َُى ٔ ٩ِ ٣أَبٔی ٌَُ ٣او ٔیَ ٍَ
ادمحنبویسن،زریہنبرحب،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامای ہک بج مت انجزہ ےک اسھت )ول وت بج کت فہ رھک ہن دای اجےئ ہن وھٹیب۔ اوباؤد ےتہک ںیہ ہک وثری ےن اس دحثی وک دنسب لیہس
وباہطس فادل اوبرہ ریہ ےس رفاتی ایک ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک بج کت انجزہ زنیم رپ ہن رھک دای اجےئ (ہن وھٹیب) افر ایس رفاتی وک
اوباعمفہیےنوباہطسلیہسہیاافلظلقنےیکںیہہکبجکتانجزہربقںیمہنرھکدای اجےئ(ہنوھٹیب) افراوباعمفہییکتبسنبایفسؿ
زایدہایدرےنھکفاےلںیہ۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہنبرحب،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہوکآےتدھکیرکڑھکےوہاجان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1397

راوی ٣ :و ١٣بٓ ٩ـ ،١وٟیس ،ابوً٤ز ،یحٌي ب ٩ابی ٛثيرً ،بیساہلل ب٘٣ ٩ش ،٥حرضت جابز

 ١بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١ا َِّ َ ٟ
َحان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ِ٤ز ٕو ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔی َٛث ٔير ٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ َٔ ِ٘ ٣ٔ ٩ش ٕ٥
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ؤ َُّ ٣
َح َّسثَىٔي َجاب ٔ ْز َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذِ َ٣ز َِّت ب ٔ َ٨ا َج ََ ٨از ْة َٓ َ٘ َاََ ٟ ٦ضا َٓ َ٤َّ ٠ا َذ َصب ِ َ٨ا ِ ٨َ ٔ ٟح ١َ ٔ٤إٔذَا ه ٔ َی َج ََ ٨ازةُ
ی َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إٔ٤َ َّ ٧ا ه ٔ َی َج ََ ٨ازةُ یَ ُضوز ٔ ٓ ٕ
َی ُضوز ٔ ٓ ٕ
ی َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٤َ ٟو َت َٓزَ َْ َّٓٔذَا َرأَیِت َُِ ٥ج ََ ٨از ّة َٓ ُ٘و ُ٣وا
وملم نب لضف ،فدیل ،اوبرمع ،ییحی نب ایب ،ریث ،دیبع اہلل نب مسقم ،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت مہ روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہل فملس ےکاسھت ےھت اےنت ںیم امہرےاسےنم ےس انجزہ سگرا۔سپآپاس ےک ےیل ڑھکے وہ ےئگ نکیل وج یہن مہاس وک

ااھٹ ےن ےک ےیل ڑبےھ ولعمؾ وہا ہک ہی انجزہ وت وہیدی اک ےہ مہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ہی انجزہ وت وہیدی اک اھت۔ آپ ےن رفامای
ومترہباحؽڈرےنیکزیچےہذہلابجمتوکیئانجزہآاتدوھکیوتڑھکےوہاجؤ۔
رافی  :وملمنبلضف،فدیل،اوبرمع،ییحینبایب،ریث،دیبعاہللنبمسقم،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہوکآےتدھکیرکڑھکےوہاجان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1398

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا ،َٟیحٌي ب ٩سٌیس ،واٗس ب٤ً ٩زو ب ٩سٌس بٌ٣ ٩اذ٧ ،آٍ ،ب ٩جبير ب٣ ٩لٌ ،٥حرضت ًلی

َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩واٗ ٔ ٔس بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩س ٌِسٔ بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اذ ٕ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٔ بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٔ

بِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ ِٕٔ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ش ٌُوز ٔبِ ٔ ٩ا َِ ٟح ًََ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠أِ ٦ی ا َِ ٟح َ٨ائ ٔز ٔث ُ ََّ ٌَ َٗ ٥س َب ٌِ ُس

یبنعق ،امکل،ییحی نب دیعس ،فادق نبرمعف نب دعس نب اعمذ ،انعف ،نب ریبج نب معطم ،رضحت یلع ےس رفاتی ےہ ہک ادتباء ںیم روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسانجزہدھکیرکڑھکےوہاجایرکےتےھتنکیلدعبںیمےنھٹےگل(ینعیڑھکاوہانوھچڑدای)
رافی  :یبنعق،امکل،ییحینبدیعس،فادقنبرمعفنبدعسنباعمذ،انعف،نبریبجنبمعطم،رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہوکآےتدھکیرکڑھکےوہاجان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1399

راوی  :ہظا ٦ب ٩بہزا ،٦حات ٥ب ٩اسٌ٤ی ،١ابواسبانً ،بساہلل ب ٩س٠مَي ٪ب ٩ج٨ازہ ب ٩ا٣یہ ،حرضت ًبازہ ب ٩ػا٣ت

َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ ٩بَ ِض َز َا ٦ا َِ ٤َ ٟسائٔىٔ ُّي أَ ِخب َ َرَ٧ا َحات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِس َبا ٔن ا َِ ٟحارٔث ٔ ُّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪بِ ٔ٩
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘ ُؤِ ٦ی
ُج َ٨ا َز َة بِ ٔ ٩أَبٔی أ ُ ََّ ٣ی ٍَ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َٗا َ ٢ک َ َ

وؿ ٍَ ِٔی َّ
َ َٓ ١حََ ٠ص أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َ٢
ا َِ ٟح ََ ٨ازة ٔ َحًَّي تُ َ
اِ ٠ٟح ٔس ٓ َََّ ٤ز بٔطٔ َحب ِ ْر ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ُضوز ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ص ََ ٜذا َنٔ ٌَِ ُ
ا ِجُ ٔ ٠شوا َخأُ ٔ ٟوص ُِ٥
اشہؾنبرہباؾ،احمتنباامسلیع،اوباابسط،دبعاہللنبامیلسؿنبانجدہنباہیم،رضحتابعدہنباصتمےسرفاتیےہہکبج

کت انجزہ ربق ںیم ہن رھک دای اجات روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بت کت ڑھکے رےتہ۔ اکی دؿ اکی وہیدی اعمل آپ ےک اپس
ےسسگرا۔(اسےنآپوکڑھکےدھکیرک(اہکہکمہیھبااسییہرکےتںیہآپاسیکہیابتنسرکھٹیبےئگافردفرسےولوگں
ےسیھبرفامایمتیھباسیکاخمتفلرکفافرھٹیباجؤ۔
رافی  :اشہؾنبرہباؾ،احمتنبالیعمس،اوباابسط،دبعاہللنبامیلسؿنبانجدہنباہیم،رضحتابعدہنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجزہےکاسھتوساروہرکانلچ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہےکاسھتوساروہرکانلچ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1400

راوی  :یحٌي ب٣ ٩وسيً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،یحٌي ب ٩ابی ٛثير ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤بً ٩وٖ ،حرضت ثوبا٪

وسي ا َِ ٟب ِ٠خ ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔير ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َس ٍَ ٤ََ ٠بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٣ُ ٩
َ
َّ
َّ ُ
بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ْص َٖ أتُ َٔی
ٖ ًَ ِ ٩ث َ ِوبَ َ
ا ٪أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أت َٔی ب ٔ َسابَّ ٍٕ َوص َُو َ ٍَ ٣ا َِ ٟح ََ ٨ازة ٔ َٓأبَی أَ َِ ٪ی ِز ََ ٛب َضا َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن َ َ
و٤َّ ٠َ َٓ ٪ا َذصَبُوا َرِ ٔ ٛب ُت
َفَ ٔ ٛب َٓ٘ٔی ََٟ ١طُ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ََِ ٤َ ٟلئٔ ٍَ َٜکَاِ َ ٧ت َت ِ٤شٔي َٓ ٥َِ ٠أَ ُْٔ ٩ِ ٛلَ ِر ََ ٛب َوص ُِ ٥یَ ُِ ٤ظ َ
ب ٔ َسابَّ ٍٕ َ َ

ییحی نب ومیس ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،ییحی نب ایب ،ریث ،اوبہملس نب دبعارلنمح نب وعػ ،رضحت وثابؿ ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکوساریےکےیلاکیاجونرالایایگاساحؽںیمیکآپانجزہےکاسھتےھت۔سپآپےنوسار
وہےن ےس عنم رفام دای نکیل بج آپ انجزہ یک دتنیف ےس افرغ وہ رک ولےٹ وت آپ لیک رھپ اکی اجونر الای ایگ وت آپ اس رپ وسار وہ
ےئگ۔آےسپاسیکفہجوپیھچیئگوترفامای(اسفتقانجزہےکاسھت)رفےتشلچرےہےھت۔ںیمےنانمبسہناجانہکرفےتش(دیپؽ
لچرےہوہںافرںیموساروہرک)ولں(اسےیلاسفتقااکنررکدایاھت)سپبجفہےلچےئگوتںیموساروہایگ۔
رافی  :ییحینبومیس،دبعارلزاؼ،رمعم،ییحینبایب،ریث،اوبہملسنبدبعارلنمحنبوعػ،رضحتوثابؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہےکاسھتوساروہرکانلچ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1401

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہ ،س٤اک ،حرضت جابز ب ٩س٤زہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ ََ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََ ٢ػلَّی أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ابِ َّٔ ٩
ض َٓ ٌُ٘ ٔ ََ ١حًَّي َرَ ٔ ٛبطُ َٓ َح ٌَ َ ١یَ َت َو َّٗ ُؽ بٔطٔ َوِ َ ٧ح َُ ٩ن ِش َعی َح ِو َٟطُ
ْف ٕ
اٟس ِح َسا ٔح َوِ َ ٧ح ُُ ٩ط ُضو ْز ث ُ َّ ٥أتُ َٔی بٔ َ َ
دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،امسک،رضحتاجربنبرمسہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنانبفدحاؿےکانجزہ
یکامنززپیھافر مہوموجدےھت۔رھپآپیکوساریےکےیلاکیوھگڑاالایایگسپآپےناسوکابدنھ دایاہیںکت ہکآپوسار
وہےئافروھگڑاوکدےناگلافرمہآپےکاردرگدفڑےتاجےتےھت۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،امسک،رضحتاجربنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجزہےکآےگےنلچاکایبؿ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہےکآےگےنلچاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1402

راوی ٨ٌٗ :يي ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزی ،سا ،٥ٟحرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی َ ٩ِ ًَ ٍَ ٨اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبَا
و ٪أَ ََ ٣ا ٦ا َِ ٟح ََ ٨ازة ٔ
بَ ِرکٕ َوًُ ََ ٤ز َی ُِ ٤ظ َ
یبنعق ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،اسمل ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت
اوبرکبفرمعوکانجزہےکآےگےتلچوہےئداھکیےہ۔
رافی  :یبنعق،ایفسؿنبہنییع،زرہی،اسمل،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہےکآےگےنلچاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1403

راوی  :وہب ب ٩ب٘یہ ،خاٟس ،یو٧ص ،زیاز ،ب ٩جبير ،حرضت ِ٣يرہ ب ٩طٌبہ

َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی ٍَ ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩زٔ َیاز ٔبِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب ٍَ َوأَ ِح َش ُب أَ َّ ٪أَصِ َ ١زٔ َیاز ٕ

ِٕ ا َِ ٟح ََ ٨ازة ٔ َوا ِ٤َ ٟاشٔي یَ ِ٤شٔي َخ ََِ ٔ٠ضا َوأَ َ٣ا ََ ٣ضا
أَ ِخبَرُونٔی أََّ٧طُ َرٓ ٌََطُ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اٟزَّاُ ٔ ٛب َی ٔشيرُ َخَ ٠
َّ
ْفة ٔ َواَّ ٟز ِح ٍَٔ٤
رقی ّبا َٔ ٨ِ ٣ضا َو ِّ
َو ًَ ِ ٩یَٔ٤یَ ٔ ٨ضا َو ًَ َِ ٩ی َشارٔ َصا َ ٔ
اٟش ِ٘ ُم ی َُؼلی ًََِ ٠یطٔ َویُ ِسع َی َ ٔ ٟواَ ٔ ٟسیِطٔ بٔا َِ ٔ ِِ ٤َ ٟ

فبہ نب ہیقب ،اخدل ،ویسن ،زاید  ،نب ریبج ،رضحت ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ افر ویسن ےن اہک ہک ںیم امگؿ رکات وہں ہک زاید
ےن ویں اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اراشد ےہ ہک وسار انجزہ ےک ےھچیپ ےلچ افر دیپؽ ےنلچ فاال انجزہ ےک رقبی رےتہ
وہےئاسےکآےگےھچیپداںیئافرابںیئےلچ۔افرہیہکاسطقدشہہچبرپامنزانجزہزپیھاجےئافراسےکفادلنیےکےیلرتمحف
رفغمتیکداعءیکاجےئ۔
رافی  :فبہنبہیقب،اخدل،ویسن،زاید،نبریبج،رضحتریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجزہوکدلجیےلےنلچاکایبؿ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہوکدلجیےلےنلچاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1404

راوی ٣ :شسز ب ٩سٔیا ،٪زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة یَ ِب ُّ ُ٠بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َْش َت َـ ٌُوُ َ ٧ط ًَ ِ ٩رٔ َٗابٔ٥ِ ُٜ
َٗا َ ٢أَ ِ ٔ
َ َػاَ ٔ ٟح ٍّ َٓ َدي ِ ْر ُت َ٘ ِّس ُ٣وَ َ ٧ضا إَِٔ ٟیطٔ َوإ ٔ َِ ٪ت ُ
رسًُوا بٔا َِ ٟح ََ ٨ازة ٔ َّٓ ٔ َِ ٪ت ُ
َ س َٔوی ذََ ٔ ٟ
َ ٓ َ ٌّ
دسمد نب ایفسؿ ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای انجزہ وک
دلجیےلاجایرکفویکہکنارگفہرمدکین ےہوتاسیکالھبیئیکرطػدلجی اچنہپےتوہ افرارگفہدبےہوت متےناینپ رگدونںےس
رشوکااتردای۔
رافی  :دسمدنبایفسؿ،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ

انجزہوکدلجیےلےنلچاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1405

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥طٌبہً ،یی٨ہً ،بساٟزح٩٤

اؾ
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ا ِٔ ٌَ ٟ
أِ ٪ی َج ََ ٨ازة ٔ ًُ ِث ََ ٤
َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ َِ ًُ ٩ی ِی َ ٍَ ٨بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط ک َ َ
ُ
َ
َف َٓ ٍَ َس ِوكَ ُط َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س َرأَیِت ُ َ٨ا َوِ َ ٧ح َُ ٍَ ٣َ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َو٨َّ ٛا ٤ِ َ ٧شٔي َِ ٣ظ ّیا َخٔٔیّٔا َٓ َٔ ٠ح َ٘ َ٨ا أبُو بَ ِ َ
رک َة َ َ
َ ١ر ََّ ٣ل
ِ َ ٧ز ُُ ٣
ملسمنباربامیہ،ہبعش،ہنییع،دبعارلنمحےسرفاتیےہہکمہ رضحتامثعؿنبایبااعلصےکانجزہںیمرشکیےھتافرمہتہب
آہتسہ آہتسہ لچ رےہ ےھت۔ اےنت ںیم اوبرکبآؿ ےچنہپ۔ اوھنں ےن(ہیبنترکےن ےک ےیل) وکڑا افرپ ااھٹای افر رفامای مت ےن داھکی ےہ
ہکبجمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکانجزہےکاسھتےھتوتذرازیتلچرےہےھت۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،ہبعش،ہنییع،دبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہوکدلجیےلےنلچاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1406

راوی  :ح٤یس ب٣ ٩شٌسہ ،خاٟس ب ٩حارث ،ابزاہی ،٥ب٣ ٩وسيً ،یسي ،ب ٩یو٧صً ،یی٨ہ

وسي َح َّسثَ َ٨ا ً ٔی َسي َی ٌِىٔي ابِ َ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ح و َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
ًُ َی ِی َ ٍَ ٨ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َٗ َاَل ِٔی َج ََ ٨ازة ٔ ًَ ِبسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َو َٗا ََ َٓ ٢ح ََِ ٠ًَ ١َ ٤یض ٔ ِ ٥بَ ِِ ََ ٠ت ُط َوأَص َِوی ب ٔ َّ
اٟش ِو ٔن
دیمح نب دعسمہ ،اخدل نب احرث ،اربامیہ ،نب ومیس ،یسیع ،نب ویسن ،ہنییع ےس رمفی ےہاس ںیم ہی ےہہک ہی انجزہ دبعارلنمح نب
رمسہاکاھت۔اوبرکبےناےنپرچخوکدفڑاایافروکڑےےسااشرہایک(ہکدلجی)ول)
رافی  :دیمحنبدعسمہ،اخدلنباحرث،اربامیہ،نبومیس،یسیع،نبویسن،ہنییع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہوکدلجیےلےنلچاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1407

راوی ٣ :شسز ،ابوًوا٧ہ ،یحٌي  ،ابوزاؤز ،یحٌي بً ٩بساہلل ،ابو٣اجسہ ،حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز

َّ
َ
َّ َّ َ َ
َّ َ
ِم ًَ ِ ٩أَبٔی َ٣ا ٔج َس َة ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َحسث َ٨ا َُ ٣شس ْز َحسث َ٨ا أبُو ًَ َواَ ٩ِ ًَ ٍَ َ ٧ی ِحٌَي ا َِ ٤ُ ٟحبِّر ٔ َٗا َ ٢أبُو َزا ُوز َوص َُو َی ِحٌَي بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ اٟت ِی ٔ ُّ
و ٪ا َِ ٟد َب ٔب إ ٔ َِ ٪یَ ٩ِ ُٜخي ِ ّرا َت ٌَ َّح َ ١إَِٔ ٟیطٔ
َِ ٣ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢سأ َ ِ٨َ ٟا َ٧ب ٔ َّی َ٨ا َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِِ ٤َ ٟش ٔي َ ٍَ ٣ا َِ ٟح ََ ٨ازة ٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا زُ َ
ٔیٕ
َوإ ٔ َِ ٪یَُ ٩ِ ُٜي ِ َر ذََ ٔ ٟ
َ َٓبُ ٌِ ّسا ْٔل َ ِص ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َوا َِ ٟح ََ ٨ازةُ َ٣تِبُو ًَ ٍْ َو ََل تُت ِ َب ٍُ َِ ٟی َص ََ ٌَ ٣ضا ََ ٩ِ ٣ت َ٘ َّس ََ ٣ضا َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َوص َُو َؿٌ ْ
ْص ٌّی َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز أَبُو َ٣ا ٔج َس َة َص َذا َلَ
ص َُو َی ِحٌَي بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َوص َُو یَ ِحٌَي ا َِ ٟحابٔزُ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو َص َذا ُٛوِ ٔ ٌّی َوأَبُو َ٣ا ٔج َس َة َب ِ ٔ

ی ٌُِ َز ُٖ

دسمد،اوبوعاہن،ییحی،اوبداؤد،ییحینبدبعاہلل،اوبامدجہ،رضحتدبعاہللنبوعسمدےسرفاتیےہہکمہےنروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےسوپاھچہکانجزہےکاسھتسکرطحانلچاچےئہ۔آپےنرفامایحےسھچکمک(حدفڑےنیکاکیمسقےہ)ارگفہ
انجزہ کین آدیم اک ےہ وت دلجی اچنہپےن ےک ےیل افر ارگ کین ںیہن ےہ وت منہج فاولں اک دفر یہ رانہ رتہب ےہ افر انجزہ آےگ رانہ اچےئہ
ےھچیپںیہنافروجصخش(اکیفافہلصدےرک)انجزہےکآےگاتلچےہوتوگایفہاسےکاسھتیہںیہنےہ۔
رافی  :دسمد،اوبوعاہن،ییحی،اوبداؤد،ییحینبدبعاہلل،اوبامدجہ،رضحتدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخدیشکرکےنفاےلرپاامؾامنزہنزپےھ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
وخدیشکرکےنفاےلرپاامؾامنزہنزپےھ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1408

راوی  :اب ٩نٔی ،١زہير ،س٤اک ،حرضت جابز ب ٩س٤زہ

ار ُظ إلٔ َی
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩نُٔ َِی َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا س َْٔ ٤
اک َح َّسثَىٔي َجابٔزُ بِ َُ ٩س َُ ٤ز َة َٗا َ٣َ ٢ز ٔ َق َر ُج َْٔ ٓ ١ؼیحَ ًََِ ٠یطٔ َٓ َحا َئ َج ُ

َ َٗا َ ٢أََ٧ا َرأَیِ ُتطُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََٟ ٢طُ إَّٔ٧طُ َٗ ِس ََ ٣
ات َٗا ََ ٢و َ٣ا یُ ِسرٔی َ

َّ
ات َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي
َف َج ٍَ ٓ َٔؼیحَ ًََِ ٠یطٔ َٓ َحا َئ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َٗ ِس ََ ٣
َو َس ٥َ ٠إُٔ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟی ُِ ٤ت َٗا ََ َ ٢
َّ
َّ
َف َج ٍَ ٓ َٔؼیحَ ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘اَِ ٟت ا َِ ٣زأَتُ ُط اَ ِ ٧ل ِٙ ٔ ٠إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب ٔ ِر ُظ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إُٔ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟی ُِ ٤ت َ َ

َّ ١
َح َنٔ َِشطُ بِٔ ٔ٤ظ َ٘ ٕؽ ٌََ ٣طُ َٓاَ ِ ٧ل ََٙ ٠إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِ٨ِ ٌَ ٟطُ َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥اَ ِ ٧ل ََٙ ٠اَّ ٟز ُج ُ
َٓ َ٘ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
َفآ ُظ َٗ ِس َ َ َ ٧
ََ ١

َح َنٔ َِش ُط ب ٔ َ٤ظَ اٗ ٔ َؽ َُ ٌَ ٣ط َٗا َ ٢أََ ِ ٧ت َرأَیِ َت ُط َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ٢
َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ َر ُظ أَُ َّ ٧ط َٗ ِس ََ ٣
ات َٓ َ٘ا ََ ٢و َ٣ا یُ ِسرٔی َ
َ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت ُط یَ ُِ َ ٨
إٔذّا ََل أ ُ َػل َيی ًََِ ٠یطٔ
انب لیفن ،زریہ ،امسک ،رضحت اجرب نب رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش امیبر وہا سپ اس ےک الہ اخہن اس رپ رفےن ےگل وت اس
صخش اک اکی زپفیس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر وبال الفں صخش اک ااقتنؽ وہ ایگ ےہ۔ آپ ےن
درایتف رفامای ےھجت ےسیک ولعمؾ وہا؟ وبال ںیم وخد دھکی رک آای وہں۔ آپ رفامای فہ رما ںیہن۔ رھپ فہ صخش ولٹ ایگ اس ےک دعب دفابرہ
ولگاسرپرگہیفزاریرکےنےگلرھپفیہصخشروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساچنہپافررعضایکہکالفںصخشرمایگ
آپےنرفامایفہ ںیہنرما۔اسےکدعبفہرھپفاسپالچ ایگ۔اسےکدعبرھپاسرپرگہیفزارییکاجےنیگل۔ابیکرمہبترمضی
یکویبیےناسصخشےساہکہکاج رکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوک ربخدے۔ اسےن اہکاےاہلل!اسرپ تنعلرفام۔رھپفہ
صخشاسرمضیےکاپسآایافرداھکیہکاسےناےنپرت شےساےنپےلگوکاکٹایلےہ۔بتفہآپےکاپساچنہپافررعضایکای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!الفںصخشرمایگےہ۔آپےنوپاھچےھجتےسیکولعمؾوہاےہ؟اسےناہکںیموخداسوکدھکیرک
آای وہں اس ےن اےنپ رت ش ےس اانپ الگ اکٹ ایل ےہ آپ ےن رھپ وپاھچ ہک ایک وت ےن وخد داھکی ےہ؟ اس ےن اہک۔ اہں۔ بت آپ ےن
رفامایہکرھپںیموتاسیکامنزہنزپوھںاگ۔
رافی  :انبلیفن،زریہ،امسک،رضحتاجربنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشیسکدحرشیعںیمامرااجےئاسیکامنزانجزہزپےنھاکایبؿ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
وجصخشیسکدحرشیعںیمامرااجےئاسیکامنزانجزہزپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1409

راوی  :ابو کا ،١٣ابوًوا٧ہ ،ابوبْش ،حرضت ابوبززہ اسِ٠م

َِم أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
ْصة ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِز َز َة اْلِ َ ِسِّ ٔ ٠
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو کَا َٔ ١ٕ ٣ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َوا ٩ِ ًَ ٍَ َ ٧أَبٔی بٔ ِْشٕ َح َّسثَىٔي َن َ ْ
ْف ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِ ٟب ِ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠ی َُؼًَ ِّ١ل َی َ٣اً ٔز ٔبِ ٔ٣َ ٩اَ َٕ ٔ ٟو ٥َِ ٟیَ َِ ٨ط ًَ ِ ٩اٟؼَّ ََلة ٔ ًََِ ٠یطٔ

اوباکلم،اوبوعاہن،اوبرشب،رضحتاوبربزہایملسےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن امزعنبامکلیکامنزانجزہ

ںیہنزپیھ(ویکہکناؿوکدحزانںیماسگنسرایکایگاھت)نکیلدفرسےولوگںوکاؿیکامنزانجزہزپےنھےسںیہنرفاک۔
رافی  :اوباکلم،اوبوعاہن،اوبرشب،رضحتاوبربزہایملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہچبیکامنزانجزہزپےنھاکایبؿ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
ہچبیکامنزانجزہزپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1410

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌي بٓ ٩ارض ،یٌ٘وب ب ٩ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،اب ٩سحً ،ٙبساہلل ب ٩ابی برک٤ً ،زہ ب٨ت ًبساٟزح،٩٤
حرضت ًائظہ

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
ض َح َّسثَ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ
ات إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ابِ ُ ٩ثَ َ٤اَ ٔ ٧ی ٍَ
أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ب ٔ ِ٨تٔ ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت ََ ٣

ْش َط ِض ّزا َٓ ٥َِ ٠ی َُؼَِ ٠ًَ ِّ١یطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَ َ َ

دمحمنبییحینبافرس،وقعیبنباربامیہنبدعس،انبقحس،دبعاہللنبایبرکب،رمعہتنبدبعارلنمح،رضحتاعہشئےسرفاتیےہ
ہکبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاصزبحادےاربامیہاکااقتنؽوہاوتاؿیکرمعااھٹرہامہ(ڈزیھاسؽ)یھت۔آپےناؿ
رپامنزانجزہںیہنزپیھ۔
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،وقعیبنباربامیہنبدعس،انبقحس،دبعاہللنبایبرکب،رمعہتنبدبعارلنمح،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ہچبیکامنزانجزہزپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1411

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی٣ ،ح٤س بً ٩بیس ،حرضت وائ ١ب ٩زاؤز

ات إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي
اٟس ِّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس ًَ َِ ٩وائ ٔ ٔ ١بِ َٔ ٩زا ُو َز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ ٟبه ٔ َّی َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ََ ٣
َح َّسثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ُز بِ ُٔ َّ ٩

َّ
َّ َّ
َّ
َّ
َ
رقأِ ُت ًَل َی َسٌٔی ٔس بِ ٔ٩
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ػلی ًََِ ٠یطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َسِٔ ٥َ ٠ی ا َِ٘ ٤َ ٟأًسٔ َٗا َ ٢أبُو َزا ُوز َ َ
وب َّ
وب بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟلا َِ٘ ٟان ٔ ِّی ٗٔی ََٟ ١طُ َح َّسثَ ٥ِ ُٜابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩ی ٌِ ُ٘ َ
َی ٌِ ُ٘ َ

َػلَّی ًَل َی ابِٔ٨طٔ إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وص َُو ابِ َُ ٩س ِبٌٔي َن َِ ٟی ٍَّ ٠

انہد نب رسی ،دمحم نب دیبع ،رضحت فالئ نب داؤد ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت یہب ےس انس ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےک اصزبحادے اربمیہ اک ااقتنؽ وہا وتآپ ےن اینپ ےنھٹیک ہگج رپ یہاہنت اؿ یک امنز زپھ یل۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن
دیعسنبوقعیباطاقلینرپزپاھمتےسدحثیایبؿیکدبعاہللنبابمرکےسدنسبوقعیبنباقعقعاطعءےسہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناےنپےٹیباربامیہیکامنزانجزہزپیھ۔اسفتقاؿیکرمعرتسراتیھت(ینعیدفامہافردسدؿ)
رافی  :انہدنبرسی،دمحمنبدیبع،رضحتفالئنبداؤد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ہچبیکامنزانجزہزپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1412

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور٠ٓ ،یح ب ٩س٠مَي ،٪ػاٟح بً ٩حَل٣ ،٪ح٤س بً ٩بساہلل بً ٩بازً ،باز بً ٩بساہلل ب ٩زبير،
حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا َُِٓ ٠یحُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠مَي ََ ٩ِ ًَ ٪ػأ ٟحٔ بِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٪و َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّاز ٕ ًَ ًَِ ٩بَّاز ٔبِ ٔ٩
ئ إ ٔ ََّل ِٔی
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َٗاَِ ٟت َواہللٔ َ٣ا َػلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ُس َض ِی ٔ ١ابِ ٔ ٩ا ِٟب َ ِی َـا ٔ
ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس

فلن
دیعسنبوصنمر ،حنبامیلسؿ،اص حلنبالجعؿ،دمحمنبدبعاہللنبابعد،ابعدنبدبعاہللنبزج ،،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہک
دخباروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنلیہسنباضیبءیکامنزانجزہدجسمیہںیمزپیھیھت۔
فلن
رافی  :دیعسنبوصنمر ،حنبامیلسؿ،اصحلنبالجعؿ،دمحمنبدبعاہللنبابعد،ابعدنبدبعاہللنبزج ،،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ہچبیکامنزانجزہزپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1413

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ب٨ابی ٓسیَ ،ؿحاک ،ابً ٩ث٤ا ٪ابی ٧وز ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ًائظہ

حسث٨ا ٫ارو ٪بً ٩بساہلل ٧ا اب ٩ابی ٓسیَ ً ٩اٟـحاک یٌىي ابً ٩ث٤ا ٩ً ٪ابی ا٨ٟرض ً ٩ابی سً ٩ً ٍ٤٠ائظٍ
رضي اہلل ً٨ہا ٗاٟت واہلل ٟ٘س ػلی رسو ٢اہلل ػلی اہلل ً٠یہ وسً ٥٠لی ابىي بیـاء ِی ا٤ٟشحس س٬ی ١واخیہ،
اہرفؿ نب دبعاہلل انبیب دفکی ،احضک ،انب امثعؿ ایب رظن ،اوبہملس ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک دخبا روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناضیبءےکدفونںںوٹیںلیہسافراسےکاھبیئ(لہسنباضیبء)یکامنزانجزہدجسمیہںیمزپیھیھت۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہللانبیبدفکی،احضک،انبامثعؿایبرظن،اوبہملس،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ہچبیکامنزانجزہزپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1414

راوی ٣ :شسز ،یحٌي  ،اب ٩ابی ذئب ،ػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ َح َّسثَىٔي َػاْ ٔ ٟح َِ ٣ول َی اَّ ٟت ِوأَ َ ٩ِ ًَ ٍٔ٣أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ػلَّی ًَل َی َج ََ ٨ازة ِٕٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ٓ َََل َط ِی َئ ًََِ ٠یطٔ

دسمد،ییحی،انبایبذبئ،اصحل،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجےندجسمںیم
انجزہیکامنززپیھاسرپھچکانگہںیہن۔
رافی  :دسمد،ییحی،انبایبذبئ،اصحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرجےکولطعفرغفبےکفتقتیموکدنفرکںیہنرکاناچےئہ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
وسرجےکولطعفرغفبےکفتقتیموکدنفرکںیہنرکاناچےئہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1415

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ٣ ،وسي ،بً ٩لی ب ٩رباح ،حرضت ً٘بہ بً ٩ا٣ز

وسي بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩ربَا ٕح َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی یُ َح ِّس ُث أَُ َّ ٧ط َسَ ِ٘ ًُ ٍَ ٔ٤ب ٍَ بِ َ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ًَا ٔ٣ز ٕ َٗا َ ٢ثَ ََل ُث َسا ًَا ٕ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َِ ٨ضاَ٧ا أَ ِ ٪نُ َؼل َيی ٓ ٔیضٔ َّ٩أَ ِو َن ِ٘ب ُ َر ٓ ٔیضِٔ ٣َ َّ٩و َتاَ٧ا ح ٔي َن َت ِلٍُ ُ٠
تک َ َ

َّٕ َّ
َّ
اٟظ ُِ ٤ص بَازٔ َُ ٍّ َحًَّي َت ِز َت ٔٔ ٍَ َوح ٔي َن َی ُ٘ ُوَٗ ٦ائ ٔ َُّ ٥
وب َحًَّي َت ِِزُ َب أَ ِو َ٤َ ٛا
اٟظ ُِ ٤ص ُِ ٠ِ ٔ ٟزُ ٔ
اٟوضٔي َرة ٔ َحًَّي َتٔ٤ی ََ ١وح ٔي َن َت َـی ُ
َٗا َ٢
امثعؿنبایبہبیش،فعیک،ومیس،نبیلعنبرابح،رضحتہبقعنباعرمےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہ
وکنیتافاقت ںیماےنپ رمدفںوکدنفرکےن افرامنز زپےنھےسعنمرفامایےہ۔اکیاسفتقبج وسرجولطعوہراہوہاتکمچوہا
اہیںکت ہک فہدنلبوہ اجےئ دفرسےاسفتقبجڑھکا وہدفرہپاک۔ڑھکاوہےنفاال(ینعی وسرجفااہنلررپوہ) اہیںکت فہ
وسرجڈلھاجےئافررسیتےاسفتقبجوسرجرغفبوہےنوکےکھجاہیںکتہکرغفبوہاجےئ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،فعیک،ومیس،نبیلعنبرابح،رضحتہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجرمدافروعرتدفونںےکانجزےآاجںیئوتاامؾےکآےگسکوکرںیھک؟
ابب  :انجزفںاکایبؿ
بجرمدافروعرتدفونںےکانجزےآاجںیئوتاامؾےکآےگسکوکرںیھک؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1416

راوی  :یزیس ب ٩خاٟس ب٣ ٩وہب ،ابی جزیخ ،یحٌي ب ٩ػبیح ،حرضت ً٤ار (٣ولی حارث ب٧ ٩وٓ)١

َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩خأٟسٔ بِ ِٔ ٣َ ٩وصَبٕ اَّ ٟز ِ٣ل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩ػب ٔ ٕ
یح َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ َّْ ٤ار َِ ٣ول َی
ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث بِ ِٔ َ ٧ ٩وٓ َٕ ١أََّ٧طُ َطض ٔ َس َج ََ ٨از َة أ ُ ِّ ٦ک ُ ُِ ٠ثوَ ٕ ٦وابَِ ٔ ٨ضا َٓ ُح ٌٔ َ ١ا ََِ ُِ ٟل ُ٤َّ ٣ٔ ٦ا َیلٔی ِاْل ٔ ََ ٣آَ ٦أََِ ِ ٧
َ َؤِی ا ِِ َ٘ ٟو ٔ ٦ابِ ُ٩
رک ُت ذََ ٔ ٟ
اٟش ٍَُّ ٨
ًَبَّا ٕ
ض َوأَبُو َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ُّٔی َوأَبُو َٗ َتا َز َة َوأَبُو ص َُزیِ َز َة َٓ َ٘اُٟوا َص ٔذظ ٔ ُّ
سیدی نب اخدل نب ومبہ ،ایب رججی ،ییحی نب حیبص ،رضحت امعر (ومیل احرث نب ونلف) ےس رفاتی ےہ ہک فہ اؾ وثلکؾ افر اؿ ےک
اصزبحادے ےک انجزہ ںیم احرض وہےئ سپ اامؾ ےک آےگ (الصتم) ڑلےک وک راھک (افر اؾ وثلکؾ ےک انجزہ وک اس ےس آےگ) ںیم ےن
اس رپ ااکنر ایک۔ اس فتق احرضنی ںیم دبعاہلل نب ابعس اوبدیعس دخری اوباتقدہ افر اوبرہریہ وموجد ےھت اؿ بس رضحات ےن اہک

یہی تنےہ۔(ینعیاامؾےکآےگالصتمرمداکانجزہراھکاجےئافراسےکآےگوعرتاکانجزہ)۔
رافی  :سیدینباخدلنبومبہ،ایبرججی،ییحینبحیبص،رضحتامعر(ومیلاحرثنبونلف)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجاامؾانجزہیکامنززپاھےئوتاوکستیمےکیسکہصحمسجوکاقملبڑھکوہاناچےئہ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
بجاامؾانجزہیکامنززپاھےئوتاوکستیمےکیسکہصحمسجوکاقملبڑھکوہاناچےئہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1417

راوی  :زاؤز بٌ٣ ٩اذً ،بساٟوارث٧ ،آٍ ،حرضت ابوُاٟب

َّ
اض َٛثٔي ْر
َح َّسثَ َ٨ا َزا ُو ُز بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَبٔی َُأٟبٕ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ِٔی سٔ ٍٔ ٜا ِِ ٔ٤ٟزبَ ٔس ٓ ََ٤ز َِّت َج ََ ٨از ْة ََ ٌَ ٣ضا ْ َ ٧
َخ َٗ ٍْ َت٘ٔیطٔ ٔ٩ِ ٣
َٗاُٟوا َج ََ ٨ازةُ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َ ًُ ٩يِر ٕ َٓت َب ٔ ٌِت َُضا َّٓٔذَا أََ٧ا ب ٔ َز ُج َِٕ ٠ًَ ١یطٔ َ ٔ ٛشائْ َرٗ ٔ ْ
یًَ ٙل َی ب ُ َزیِ ٔذی َ٨تٔطٔ َو ًَل َی َرأِ ٔسطٔ ٔ ِ
َّ
اٟظ ِٔ ٤ص َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٩ِ ٣ص َذا ِّ
اٟسصِ َ٘ا َُٗ ٪اُٟوا َص َذا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩ا٤َّ ٠َ َٓ َٕ ٔ ٟا ُوؿ ٌَٔ ِت ا َِ ٟح ََ ٨ازةُ َٗ َا ٦أَْ َ ٧ص َٓ َؼلَّی ًََِ ٠ی َضا َوأََ٧ا َخ ُِ َٔ ٠ط

ََل َی ُحو ُ ٢بَ ِیىٔي َوبَ ِی َ٨طُ َط ِی ْئ َٓ َ٘ َاَ ٨ِ ٔ ً ٦س َرأ ِ ٔسطٔ َٓ َٜب َّ َر أَ ِربَ ٍَ َتِٜبٔي َرا ٕ
ُس َِ ث ُ ََّ ٥ذصَ َب َی ِ٘ ٌُ ُس َٓ َ٘اُٟوا یَا أَبَا َح ِ٤زَ َة
ت  ٥َِ ٟیُ ٔل َِ ١و ٥َِ ٟی ِ ٔ
رض َٓ َ٘ َاَ ٨ِ ٔ ً ٦س ًَحٔیزَت َٔضا ٓ ََؼلَّی ًََِ ٠ی َضا ِ َ ٧ح َو َػ ََلتٔطٔ ًَل َی اَّ ٟز ُج ٔ ١ث ُ ََّ ٥جََ ٠ص
ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ اْلِ َ ِن َؼارٔیَّ ٍُ ٓ َ َّ
ََقبُوصَا َو ًَ َِ ٠ی َضا َن ٌِ ْع أَ ِخ َ ُ

اَ ٪یٔ ٌَِ ُ
َ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ی َؼل يی ًَل َی ا َِ ٟح ََ ٨ازة ٔ ََ ٛؼ ََلت ََٔ یُ َٜبِّرُ
َٓ َ٘ا َ ٢ا ََِ ٌَ ٟل ُئ بِ ُ ٩زٔیَاز ٕ َیا أَبَا َح ِ٤زَ َة صَ ََ ٜذا ک َ َ
ض اَّ ٟز ُج َٔ ١و ًَحٔیزَة ٔ ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢یا أَبَا َح ِ٤زَ َة َُزَ ِو َت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ًََِ ٠ی َضا أَ ِر َب ٌّا َو َی ُ٘ ُوَ ٨ِ ٔ ً ٦س َرأِ ٔ

وَ َٓ ٪ح َُ٠٤وا ًَ َِ ٠ی َ٨ا َحًَّي َرأَیِ َ٨ا َخ ِی َ٨َ ٠ا َو َرا َئ ُه ُضورَٔ٧ا َؤِی ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦ر ُج ْ١
َُخ َد ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ْش َُ ٛ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ن ٌَ َُِ ٥زَ ِو ُت َُ ٌَ ٣ط حُ َِ ٨ی ّ٨ا ٓ َ َ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي
ِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا ٓ ََی ُس ُّٗ َ٨ا َو َی ِح ٔل ُ٨َ ٤ا ٓ ََضزَ َُ ٣ض ِ ٥اہللُ َو َج ٌَ َ ١یُ َحا ُئ بٔض ٔ َِٓ ٥یُ َبای ٔ ٌُوُ َ ٧ط ًَل َی ِاْل ٔ ِس ََلَ٘ َٓ ٔ ٦ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َح ٔ
َی ِحُ ٔ٤
ِبََ٘ ُ٨ًُ َّ٩طُ ٓ ََشَ َٜت َر ُسو ُ٢
اُ ٨ِ ٣ُ ٪ذ ا َِ ٟی ِو ََ ٦ی ِح ٔل ُ٨َ ٤ا َْلَ ِ ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ًََّ ٪ل َ َّی ِ َ ٧ذ ّرا إ ٔ َِ ٪جا َئ اہللُ بٔاٟزَّ ُج َّٔ ١أ ٟذی ک َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ٔجی َئ بٔاٟزَّ ُج ٔ٤َّ ٠َ َٓ ١ا َرأَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ تُ ِب ُت إلٔ َی اہللٔ

 ١یَ َت َؼ َّسی َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َٓأ َ َِ ٣ش َ
َخ ب ٔ َِ ٨ذرٔظ ٔ َٗا ََ َٓ ٢ح ٌَ َ ١اَّ ٟز ُج ُ
َ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل یُ َبای ٔ ٌُ ُط َ ٔ ٟیف َٔی ِاْل َ ُ
ِ
اب َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ی ِ٘ ُت َُ ٠ط َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠یأ َُ ٣ز ُظ بٔ َ٘ ِتٔ٠طٔ َو َج ٌَ ََ ١ی َض ُ

َ ًَ ُِ ٨ط ُُ ٨ِ ٣ذ ا َِ ٟی ِو َ ٦إ ٔ ََّل
َ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ َ ٧ذرٔی َٓ َ٘ا َ ٢إنٔيی  ٥َِ ٟأ ُ ِٔ ٣ش ِ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َلَ َی ِؼ ََ ٍُ ٨ط ِیئّا بَا َی ٌَ ُط َٓ َ٘ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
ُ ٔ ٟتوِ ٔ َی ب ٔ َِ ٨ذرٔ َک َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ََل أَ ِو َِ ٣ـ َت إلٔ َ َّی َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إُٔ َّ ٧ط َِ ٟی َص ٔ ٨َ ٔ ٟي ٕ ٓي أَ ِ ٪یُو َٔ ٣ف َٗا َ ٢أَبُو
َُأٟبٕ ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ًَ َِ ٩ػٔ٨ی ٍٔ إَٔ َ ٧ص ِٔی ٗ ٔ َیا ٔ٣طٔ ًَل َی ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ ً ٔ َِ ٨س ًَحٔیزَت َٔضا َٓ َح َّسثُونٔی أََّ٧طُ إٔ٤َ َّ ٧ا کَا َْٔ ٪لََّ٧طُ َ ٥َِ ٟت ٩ِ ُٜاُ ٌُ ٨ُّ ٟ
ا٪
وغ ََٓ َ َ
ِاْل ٔ َُ ٣اَ ٦ی ُ٘ ُو ٦ح َٔیا ًََ ٢حٔیزَت َٔضا َی ِشتُرُصَا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ َ٘ ٟوَٗ ٔ ٦ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َٗ ِو ُ ٢أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ ِٔ ٣ز ُت أَ ِ ٪أ ُ َٗات ٔ َ١
اض َحًَّي َی ُ٘وُٟوا َلَ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّل اہللُ نُ ٔش َذ َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ ا َِ ٟوَٓا ُئ بٔاِ ٨َّ ٟذرٔ ِٔی َٗ ِتٔ٠طٔ بٔ َ٘ ِؤ ٟطٔ إنٔيی َٗ ِس تُ ِب ُت
اَ ٨َّ ٟ

داؤد نب اعمذ ،دبعاولارث ،انعف ،رضحت اوباغبل ےس رفاتی ےہ ہک ہتکس ارملدب (اکی ہگج اک انؾ) ںیم اھت ہک امہرے رقبی ےس
اکی انجزہ سگرا سج ےک اسھت تہب ےس ولگ ےھت۔ ولوگں ےن یئاای ہک ہی رضحت دبعاہلل نب رمع اک انجزہ ےہ ہی نس رک ںیم یھب اس
ےکےھچیپالچوتںیمےناکیصخش وکداھکیوجابرکیاچدرافڑےھوہےئاھتافراکیوھچےٹوھگڑےرپوساراھت۔اسےندوھپےس
اچبؤےکےیلاےنپرسرپڑپکےاکاکیڑکٹاڈاؽراھکاھتںیمےنوپاھچہیوچدرھیوکؿےہ؟ولوگںےناہکہیرضحتاسننبامکل
ںیہ۔سپامنزانجزہبجرھکدایایگوترضحتاسنڑھکےوہےئ افراوھنںےنامنزانجزہزپاھیئںیماؿےکےھچیپاسرطحڑھکااھت
ہکریمےافراؿےکدرایمؿوکیئزیچاحلئہنیھتسپفہتیمےکرسےکاقملمڑھکےوہےئافراچرریبکتاتںیہکفہریبکتات
ہن تہب دلجی دلجی ںیہک افر ہنتہب دری دری ےس اس ےک دعب فہ ےنھٹ ےگل وتولوگں ےن اہک اے اوبزمحہ!(ہی رضحات اسن یک تینک
ےہ)ہی اکیااصنریوعرت اکانجزہےہ۔(آپاسیک یھب امنززپاھ دےئجی)رھپ فہاس یک تیموکاؿ ےکرقبیےلآےئ وجاکی
زبسرگنےکاتوبتںیمیھتسپرضحتاسناسیکرمکےکاقملبڑھکےوہےئافرایسرطحاسیکیھبامنززپاھیئسج رطح
رمدیکامنززپاھیئیھتاسےکدعبفہھٹیبےئگ۔العءانبزایدےناؿےسوپاھچہکاےاوبزمحہ!ایکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
یھب ایس رطح انجزہیک امنز زپاھےت ےھت سجرطح مت ےن اچر ریبکتات ےکاسھت امنز زپاھیئ ےہ افر ایک آپ یھب رمد ےک انجزہیک
وصرت ںیم اس ےک رس ےک اقملب افر وعرت اک انجزہ وہےن یک وصرت ںیم اس یک رمک ےک اقملب ڑھکے وہےت ےھت؟ اوھنں ےن
وجاب دای اہں! (آپ یھب ایس رطح امنز زپےتھ ےھت) العء نب زاید ےن دفرسا وساؽ ایک ہک اے اوبزمحہ! ایک آپ ےن آرضحنت یلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ےکاسھت یسکاہجد ںیم رشتکیک ےہ؟ اوھنں ےن وجاب دایاہں ںیم زغفہ نینح ںیم آپاسیکھت رشکیاہجد اھت
سپ رشمنیک ےلکن افر مہ رپ ہلمح آفر وہےئ اہیں کت ہک مہ ےن اےنپ وھگڑفں وک اینپ تشپ یک رطػ داھکی (ینعی ںیمہ اپسپیئ اایتخر
رکین زپی افر مہ دیماؿ گنج ےس اھبگ ڑھکے وہےئ) اؿ رشمنیک ںیم اکی صخش اھت وج مہ رپ ولتار رکیل ہلمح رکات اھت افر ںیمہ
امراتاھترھپاہللےناسوکتسکشدی(افرمہوکحتف بیصنرفامیئ)اسےکدعباریساؿگنجالےئاجےنےگل افرروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکدتسابمرکرپاالسؾےکےیلتعیبرکےنےگلاکیصخشےنوجآپےکااحصبںیمےساھتہیتنمامینیھت

ہکارگفہصخشدیقیانبرکالایایگوجاسدؿمہرپ(ےلمحرکراہاھتافرںیمہامرراہاھتوتںیماسوکلتقرکفںاگہینسرکآرضحنتیلص
اہللہیلعفآہلفملساخومشوہرےہرھپفہصخشدیقیانبرکالایایگبجاسےنآپوکداھکیوتوبالایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!
ںیم ےن اہلل ےس وتہب یک۔ آپ ےن اس یک ابت ینس اؿ ینس رک دی افر اس ایخؽ ےس تعیب رکےن ںیم وتفق ایک اتہک فہ احصیب اینپ
تنموپریرکےل۔(ینعیاسوکلتقرکدے)نکیلفہاحصیباساراظترںیمرےہہکبجآپےھجماسےکلتقاکمکحرفامںیئےگ وت
ںیم اس وک لتق رک دفں اگ ویکہکن فہ اس ابت ےس ڈر رےہ ےھت ہک ںیہک ںیم اس وک لتق رک ڈاولں افر آپ انراض ہن وہ اجںیئ۔ بج
آپ ےن داھکی ہک فہ احصیب ھچک ںیہن رک رےہ ںیہ وت (وبجمر وہ رک) اس ےس تعیب ےل یل بت فہ احصیب وبےل ای روسؽ اہلل! اب ریمی
تنمسکرطحوپریوہ یگ؟آپےنرفامایںیمابکتوجتعیبےنیلںیموتفقرکاتراہاھتفہایسایخؽےساھتہکوتاینپتنموپری
رک ڈاےل (رگم وت ےن وپری ہن یک) فہ وبےل ای روسؽ اہلل! آپ ےن ےھجم آھکن ےس ااشرہ ویکں ہن رک دای؟ آپ ےن رفامای آھکن ےس ہیفخ
ااشرہ رکان یبن یک اشؿ ںیہن ےہ۔ اس ےک دعب اوباغبل ےن اہک ںیم ےن ولوگں ےس وپاھچ ہک رضحت اسن وعرت یک رمک ےک اقملب
ویکں ڑھکے وہےئ ےھت؟ ولوگں ےن اہکاس ےیل ہک ےلہپ زامہن ںیماتوبت ہن وہات اھت افر اامؾ وعرت ےک رمک ےکاسےنم ڑھکا وہان اھت
اتہکولوگںےساسیکرپدہوپیشرےہ۔
رافی  :داؤدنباعمذ،دبعاولارث،انعف،رضحتاوباغبل
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ابب  :انجزفںاکایبؿ
بجاامؾانجزہیکامنززپاھےئوتاوکستیمےکیسکہصحمسجوکاقملبڑھکوہاناچےئہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1418

راوی ٣ :شسز ،یزیس ب ٩زریٍ ،حشينً ،بساہلل ب ٩بزیسہ ،حرضت س٤زہ ب ٩ج٨سب

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا حُ َشي ِْن ا َِ ٥ُ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج ُِ ٨س ٕب َٗا َ٢
َػ َِّ ٠ی ُت َو َرا َئ أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ا َِ ٣زأَة ٕ َ٣ا َت ِت ِٔی نَٔٔاس َٔضا َٓ َ٘ َاَِ ٠ًَ ٦ی َضا ٠ٟٔؼَّ ََلة ٔ َو َس َل َضا
دسمد ،سیدی نب زرعی ،نیسح ،دبعاہلل نب ربدیہ ،رضحت رمسہ نب دنجب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےک ےھچیپ اکی وعرت یک امنز انجزہ زپیھ۔ وج احتل افنس ںیم رم یئگ یھت۔ وت آپ اس یک امنز زپاھےن ےک ےیل درایمؿ ںیم
ڑھکےوہےئ۔
رافی  :دسمد،سیدینبزرعی،نیسح،دبعاہللنبربدیہ،رضحترمسہنبدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزانجزہیکریبکتاتاکایبؿ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
امنزانجزہیکریبکتاتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1419

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،ب ٩ازریص ،حرضت طٌيي

ٔیص َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا إ ٔ ِس َح ََّ ٩ِ ًَ ٙ
اٟظ ٌِ ٔي ِّي أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ

َو َس ََّّ ٣َ ٥َ ٠ز بٔ َ٘بِر ٕ َركِبٕ ٓ ََؼ ُّٔوا ًََِ ٠یطٔ َو َٛب َّ َر ًََِ ٠یطٔ أَ ِر َب ٌّا َٓ ُُِ٘ ٠ت َّ ٔ ٟ
َ َٗا َ ٢اِّ ٟث َ٘ ٍُ ََ ٩ِ ٣طض ٔ َس ُظ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٩
٠ظ ٌِ ٔي ِّي ََ ٩ِ ٣ح َّسثَ َ
ض
ًَبَّا ٕ

دمحم نب العء ،نب ادرسی ،رضحت یبعش ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس اکی اتزہ ربق رپ سگرے۔ آپ ےن افر
آپ ےک ااحصب ےن ںیفص ابدنںیھ افر اچر ریبکتںی ںیہک اوبااحسؼ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن یبعش ےس وپاھچ مت ےس ہی دحثی سک ےن
ایبؿیک؟اوھنںےناہکاکیربتعمصخشےنوجفاہںوموجداھتینعیدبعاہللنبابعسےن۔
رافی  :دمحمنبالعء،نبادرسی،رضحتیبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
امنزانجزہیکریبکتاتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1420

راوی  :ابو وٟیس ،طٌبہ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىي٣ ،ح٤س ب ٩جٌْف ،طٌبہ٤ً ،ز ب٣ ٩زہ ،حرضت اب ٩ابی ٟیلی

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َّ
ْف ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب ٍَ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اَ ٪زیِ ْس َی ٌِىٔي ابِ َ ٩أَ ِر َٗ َ ٥یَُٜبِّرُ ًَل َی َج َ٨ائ ٔزَٔ٧ا أَ ِر َب ٌّا َوإُٔ َّ ٧ط َٛب َّ َر ًَل َی َج ََ ٨ازة ٕ َخ ِّ ٤شا ٓ ََشأ َ ُِ ٟتطُ
بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی َٗا َ ٢ک َ َ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َٜبِّرُصَا َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َوأََ٧ا َ ٔ ٟحسٔیثٔ ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي أَ ِت َ٘ ُ٩
َٓ َ٘ا َ ٢ک َ َ

اوب فدیل ،ہبعش ،دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،رمع نب رمہ ،رضحت انب ایب یلیل ےس رفاتی ےہ ہک زدی نب ارمق (وج احصیب ںیہ)
امہرے انجزفں رپ اچر ریبکتںی اہک رکےت ےھت نکیل اکی رمہبت اوھنں ےن انجزہ یک امنز ںیم اپچن ریبکتںی ںیہک وت ںیم ےن اس ےک

ابرےںیم اےسندرایتفیکوتاںوہںےناہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناپچنریبکتںییھبیہکںیہ۔اوبداؤدےتہکںیہہکےھجم
انبینثمیکدحثیرپزایدہاامتعدےہ۔
رافی  :اوبفدیل،ہبعش،دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعنبرمہ،رضحتانبایبیلیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجزہیکامنزںیمایکزپاھاجےئ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
انجزہیکامنزںیمایکزپاھاجےئ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1421

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا ،٪سٌس ب ٩ابزاہی ،٥حرضت ك٠حہ بً ٩بساہلل بً ٩وٖ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥كَ َِ ٠ح ٍَ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ َٗا ََ ٢ػ َِّ ٠ی ُت َ ٍَ ٣ابِ ٔ٩
اٟش ٍَّٔ ٨
ًَبَّا ٕ
ََقأَ بَٔٔات ٔ َح ٍٔ ا ِل َٔ ٜت ٔ
اب َٓ َ٘ا َ ٢إَٔ َّ ٧ضا ُّٔ ٩ِ ٣
ض ًَل َی َج ََ ٨ازة ٕٓ َ َ
دمحم نب ،ریث ،ایفسؿ ،دعس نب اربامیہ ،رضحت ہحلط نب دبعاہلل نب وعػ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب ابعس ےک
اسھتانجزہیکامنززپیھوتاوھنںےناسںیموسرہافہحتزپیھافررفامایہی تنےہ۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،دعسنباربامیہ،رضحتہحلطنبدبعاہللنبوعػ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیمےکےیلداعرکےناکایبؿ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیمےکےیلداعرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1422

راوی ً :بساٌٟزیز ب ٩یحٌي ٣ ،ح٤س ب ٩س٤٠ہ٣ ،ح٤س ب ٩اسح٣ ،ٙح٤س ب ٩ابزاہی ،٥ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت
ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٩ی ِحٌَي ا َِّ َ ٟ
َحان ٔ ُّی َح َّسثَىٔي َُ ٣ح َّْ ٤س َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩سَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٙح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی٩ِ ًَ ٥

أَبٔی َس ٍَ ٤ََ ٠بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إٔذَا َػ َِّ ٠یت ًَُِ ٥ل َی ا ِ٤َ ٟیِّتٔ
اٟس ًَا َئ
َٓأ َ ِخُ ٔ ٠ؼوا َٟطُ ُّ
دبعازعلسینبییحی،دمحمنبہملس،دمحمنبااحسؼ،دمحمنباربامیہ،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکںیمےن
روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہہک بج مت تیم رپ امنز زپوھ وت اس ےک ےیل صولص دؽ ےس رفغمت یک
داعرکف۔
رافی  :دبعازعلسینبییحی،دمحمنبہملس،دمحمنباقحس،دمحمنباربامیہ،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیمےکےیلداعرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1423

راوی  :ابو ٤ٌ٣زً ،بساہلل ب٤ً ٩زوً ،بساٟوارث ،ابوجَلضً٘ ،بہ ب ٩سیار ،حرضت ًلی ب ٩ط٤ار

ض ًُ ِ٘ َب ٍُ بِ َُ ٩سیَّارٕ َح َّسثَىٔي ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩ط َّ٤ا ٕر َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا ُِ ٟح ََل ٔ
ٕ َسَ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ی َُؼل يی ًَل َی ا َِ ٟح ََ ٨ازة ٔ َٗا َ ٢أَ ََّ ٍَ ٣أ ٟذی
َطض ٔ ِس ُت َِ ٣ز َو َ
اَ ٪سأ َ َ ٢أَبَا ص َُزیِ َز َة َِ ٛی َ

َ َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥أََ ِ ٧ت َربُّ َضا َوأََ ِ ٧ت َخ ََ ِ٘ ٠ت َضا َوأََ ِ ٧ت َص َسیِ َت َضا ِْ ٔ ٟلٔ ِس ََلٔ ٦
ا ٪بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َٗ ِب َ ١ذََ ٔ ٟ
َُِٗ ٠ت َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََ َ ٢لَک ْ ٦ک َ َ

َوأََ ِ ٧ت َٗ َب ِـ َت ُرو َح َضا َوأََ ِ ٧ت أَ ًِ َ ٥ُ ٠بٔ ٔ ِّ
سصَا َو ًَ ََلَ ٔ ٧یت َٔضا ٔجئِ ََ ٨
ِْف َٟطُ
اک ُطٔ ٌََا َئ َٓاُ ٔ ِ

اوبرمعم،دبعاہللنبرمعف،دبعاولارث،اوبالجس،ہبقعنبایسر،رضحتیلعنبامشخےسرفاتیےہہکںیمرمفاؿےکاپسوموجد
اھت۔رمفاؿےناوبرہریہےس وپاھچہکمتےن روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسامنز انجزہںیمزپیھاجےنفایلداع ےکقلعتمایک
انس ےہ؟ اوبرہریہ ےن اہک ایک وت اؿ ابوتں ےک ابفوجد وپاتھچ ےہ وج وت ہہک اکچ ےہ؟ رمفاؿ ےن اہک اہں یلع نب امشخ ےتہک ںیہ ہک اس ےس
لبق اؿ دفونں ےکدرایمؿ خلت الکیم وہیکچ یھت۔ اوب رہریہ ےن اہک(آپ انجزہ ںیم ہیداع زپےتھ ےھت) رتہمج اے اہلل! وت اس اک رب
ےہوتےنیہاسوکدیپاایکوتےنیہاسوکاالسؾیکراہداھکیئافرابوتےنیہاسیکرفحضبقرکیلےہافروتاسےکاظرہفابنط
ےسایھچرطحفافقےہمہاسیکافسرشیکرغضےساحرضوہےئںیہسپوتاسیکرفغمترفامدے۔
رافی  :اوبرمعم،دبعاہللنبرمعف،دبعاولارث،اوبالجس،ہبقعنبایسر،رضحتیلعنبامشخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیمےکےیلداعرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1424

راوی ٣ :وسي ب٣ ٩زوا ،٪طٌیب ،اب ٩اسح ،ٙیحٌي ب ٩ابی ٛثير ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ

ا ٪اَّ ٟزق ُّيی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ْب َی ٌِىٔي ابِ َ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙاْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔير ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َس٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠
وسي بِ ُِ ٣َ ٩ز َو َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢ػلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َج ََ ٨ازة ٕ َٓ َ٘ا ََّ ٢
ِْف َ ٔ ٟح ِّی َ٨ا َو َِّ ٣یت ٔ َ٨ا َو َػِٔيرَٔ٧ا َو َٛبٔيرَٔ٧ا
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ
َُکَ٧ا َوأَُ ِ ٧ثاَ٧ا َو َطاصٔ ٔسَ٧ا َوَُائٔب ٔ َ٨ا َّ
اُ ٠ٟض َّ ٩ِ ٣َ ٥أَ ِح َی ِی َتطُ ٔ٨َّ ٣ا َٓأ َ ِحیٔطٔ ًَل َی ِاْل ٔ َی٤ا َٔ ٪و ََ ٩ِ ٣ت َو َّٓ ِی َت ُط ٔ٨َّ ٣ا َٓ َت َو َّٓ ُط ًَل َی ِاْل ٔ ِس ََلٔ ٦
َوذ َ ٔ
َّ
َح ِ٨َ ٣ا أَ ِج َز ُظ َو ََل ُتـ َّٔ٨َ ٠ا َب ٌِ َس ُظ
اُ ٠ٟض ََّ ٥لَ َت ِ ٔ
ومیس نب رمفاؿ ،بیعش ،انب ااحسؼ  ،ییحی نب ایب ،ریث ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن اکی انجزہ یک امنز زپیھ وت اس ےک ےیل ویں داع یک اے اہلل! وت  ششخ رفام دے امہرے زدنفں یک افر امہرے رمدفں یک
امہرے وھچوٹں یک افر امہرے ڑبفں یک امہرے رمدفں یک افر امہری وعروتں یک امہرے وموجد ولوگں یک افر امہرے اغنیبئ یک۔
اے اہلل! وت مہ ےس سج وکزدنہ رےھکاس وک اامیؿ رپ زدنہ رھک افر سج وک وت ومتدےاس وک االسؾ رپ ومت اطع رفام۔اے اہلل!وت
ںیمہاسےکارجےسرحمفؾہنرھکافراسےکدعبہاراہہنرک۔
رافی  :ومیسنبرمفاؿ،بیعش،انباقحس،ییحینبایب،ریث،اوبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیمےکےیلداعرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1425

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب ٩ابزاہی ،٥وٟیس ،ابزاہی ،٥ب٣ ٩وسي ،وٟیسً ،بساٟزح٣ ،٩٤زوا ٪ب ٩ج٨اح ،یو٧ص ،حرضت واث٠ہ ب٩
اسٍ٘

وسي اٟزَّاز ُّٔی أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟؤٟی ُس َو َحس ُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیِّ ٥
ٔیث
اٟس َِ ٣ظِ ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس ح و َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩

س َة بِ َٔ ٩حَِ ٠ب ٕص ًَ َِ ٩واث ٔ َ ٍَ ٠بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َ٘ ٍٔ َٗا ََ ٢ػلَّی ب ٔ َ٨ا َر ُسو ُ٢
ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤أَ َت َُّ ٥ح َّسثَ َ٨ا َ٣زِ َوا ُ ٪بِ َُ ٩ج َ٨ا ٕح ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َٓ َشُ ٌِ ٔ٤ت ُط َی ُ٘و َُّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥إ ٔ َََّ ُٓ ٪ل َ ٪بِ َََ ُٓ ٩ل ِٕٔ ٪ی ذ ٔ َّ٣ت ََٔ َٓ٘ٔطٔ ٓٔت ِ َ ٍَ ٨ا َِ٘ ٟبِر ٔ

ئ َوا َِ ٟح ِٔ ٤س َّ
اُ ٠ٟض َّ٥
 ١ا َِ ٟوَٓا ٔ
َ َو َح ِب ٔٔ ١ج َوارٔ َک َٓ٘ٔطٔ ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َ ٍٔ ٨ا َِ٘ ٟبِر ٔ َو ًَ َذ ٔ
َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ٣ٔ ٩ٔ ٤ذ ٔ َّ٣تٔ َ
اب ا٨َّ ٟارٔ َوأََ ِ ٧ت أَصِ ُ

ا ٪بِ َٔ ٩ج َ٨ا ٕح
ِْف َُ ٟط َو ِار َح ُِ ٤ط إَٔ َّ ٧
َ أََ ِ ٧ت ا ُِٔ َِ ٟو ُر اَّ ٟزح ٔی َُٗ ٥ا َِ ًَ ٢ب ُس اٟزَّ ِح َِ ٣َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ز َو َ
َٓاُ ٔ ِ

دبعارلنمحنباربامیہ،فدیل،اربامیہ،نبومیس،فدیل،دبعارلنمح،رمفاؿنبانجح،ویسن ،رضحتفاہلثنباعقسےسرفاتیےہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک اکی املسمؿ صخش یک امنز انجزہ زپاھیئ وت ںیم ےن انس آپ اس ےک ےیل ویں داع رفام
رےہےھتاےاہلل!ہیالفںانبالفںریتیاامؿںیمےہسپوتاسوکربقےکذعابےساچبےل۔دبعاہللیکرفاتیںیمویںےہہی
ریتی اامؿ ںیم ےہ سپ وت اس وک ربق ےک ہنتف افر دفزخ ےک ذعاب ےس اچبےل وت اصبح فاف افر اصبح قح ےہ۔ اے اہلل! وت ایکس
رفغمترفامافراسرپرمحرفامکشیبوتےنشخبفاالافررہمابؿےہ۔۔۔دبعارلنمحےنرمفاؿنبانجحےسہیدحثیہغیصبنعرفاتی
یکےہ۔
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہ،فدیل،اربامیہ،نبومیس،فدیل،دبعارلنمح،رمفاؿنبانجح،ویسن،رضحتفاہلثنباعقس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربقرپامنزانجزہزپانھ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقرپامنزانجزہزپانھ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1426

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩رحب٣ ،شسز ،ح٤از ،ثابت ،ابورآٍ ،حرضت ابوہزیزہ

ا٪
رح ٕب َو َُ ٣ش َّس ْز َٗ َاَل َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَبٔی َرآ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َس ِو َزا َئ أَ ِو َر ُج َّل ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُِ َ ٩
ات َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََل آذَِ ٧ت ُُ٤ونٔی بٔطٔ َٗا َُ ٢ز ُّٟونٔی ًَل َی َٗبِرٔظ ٔ
َی ُ٘ ُّ ٥ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َٓ َٔ َ٘ َس ُظ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ َُ ٨ِ ًَ ٢ط َٓ٘ٔی ََ ٣َ ١

ٓ ََس ُّٟو ُظ ٓ ََؼلَّی ًََِ ٠یطٔ

امیلسؿنبرحب،دسمد،امحد،اثتب،اوبراعف،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکاکیایسہافؾصخش(ایوعرت)دجسم(وبنی)ںیم
ڑاھڑفدایرکاتاھتاکیدؿروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکہناپایوتاسےکقلعتمدرایتفرفامای۔ولوگںےنیئاایہکاساک
ااقتنؽ وہایگ ےہ۔ آپ ےن رفامای مت ےن ےھجم اس یک ربخ ویکں ہنیک؟آپ ےن رفامای ےھجم ایکسربق یئاؤ اہکں ےہ؟ولوگں ےن یئا دای سپ
آپےناسیکربقرپامنزانجزہزپیھ۔

رافی  :امیلسؿنبرحب،دسمد،امحد،اثتب،اوبراعف،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجاملسمؿاکرففںےککلمںیمرماجےئاسیکامنزانجزہزپےنھاکایبؿ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
وجاملسمؿاکرففںےککلمںیمرماجےئاسیکامنزانجزہزپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1427

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا َٟب ٩ا٧ص ،اب ٩طہاب ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ

َ
اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب ًَ ِ ٩أَب ٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
رقأِ ُت ًَل َی َ٣ا َٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسث َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي َٗا ََ َ ٢

َخ َد بٔض ٔ ِ ٥إلٔ َی ا َِ ٤ُ ٟؼلَّی ٓ ََؼ َّ
ٕ بٔض ٔ َِ ٥و َٛب َّ َر أَ ِربَ ٍَ
ض اَ ٨َّ ٟحا ٔش َّي ِٔی ا َِ ٟی ِوَّ ٔ ٦أ ٟذی ََ ٣
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠عی ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
ات ٓ ٔیطٔ َو َ َ
َتِٜبٔي َرا ٕ
ت
یبنعق ،امکل نب اسن ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک سج دؿ اجنیش (اشہ ہشبح) اک ااقتنؽ وہا وت
آپ ےن ولوگں وک اس وک االطع یک افر آپ اےنپ ااحصب وک ےل رک دیع اگہ یک رطػ ےلکن آپ ےن اےکن اسھت فص ابدنیھ افر اچر
ریبکتںیںیہک۔
رافی  :یبنعق،امکلنباسن،انباہشب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
وجاملسمؿاکرففںےککلمںیمرماجےئاسیکامنزانجزہزپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1428

راوی ً :باز ب٣ ٩وسي ،اسٌ٤ی ١اب ٩جٌْف ،ارسائی ،١ابواسح ،ٙابوبززہ ،حرضت ابوہزیزہ

رسائ ٔی َ ٩ِ ًَ ١أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ٢أَ ََ ٣زَ٧ا
َ ١ی ٌِىٔي ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
وسي َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَبَّازُ بِ َُ ٣ُ ٩
ْف ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
ُک َحسٔی َث ُط َٗا َ ٢اَ ٨َّ ٟحاش ُّٔي أَ ِط َض ُس أَُ َّ ٧ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٨ِ َ ٧ ٪ل َٙ ٔ ٠إلٔ َی أَ ِر ٔ
ق اَ ٨َّ ٟحا ٔش ِّي ٓ ََذ َ َ
َّ
ْش بٔطٔ ً َٔیسي ابِ ُِ ٣َ ٩ز َی ََ ٥وَِ ٟو ََل َ٣ا أََ٧ا ٓ ٔیطٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِْ َِٔ ٠٤ُ ٟل َ َت ِی ُت ُط َحًَّي أَ ِحَ ١َ ٔ٤ن ٌَِِ ٠یطٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََّ٧طُ َّأ ٟذی َب َ

ابعدنبومیس،اامسلیعانبرفعج،ارسالیئ،اوبااحسؼ،اوبربدہ،رضحتاوبرہریہےکفادلےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنمہوکاجنیشےککلمںیمےنلچاجےناکمکحرفامای(ینعیبجہکمںیماملسمونںرپ ملفمتسوہےناگلوتآپےنولوگں وک
یشبح یک رطػ رجہت اک مکح رفامای) رھپاس اک ہصقایبؿ رکےن وہےئ اہکہک اجنیش ےن اہکہک ںیم وگایہد ات وہں ہک دمحم یلص اہللہیلع
لن
فآہلفملساہللےکروسؽںیہافر دمحم فہ صخشںیہنج یکاشبرترضحت ٰیسیعہیلع االسلؾ نبرممیع هماااالسلؾےندی ےہارگںیم
اومرتنطلسںیموغشمؽہنوہاتوتںیمآپیکدختمںیماحرضوہاتافرآپیکوجایتںااھٹات۔
رافی  :ابعدنبومیس،الیعمسانبرفعج،ارسالیئ،اوباقحس،اوبربدہ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیربقںیماکیاسھتیئکرُمدفںوکدنفرکانافروکیئالعتمرقمررکان
ابب  :انجزفںاکایبؿ
اکیربقںیماکیاسھتیئکرُمدفںوکدنفرکانافروکیئالعتمرقمررکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1429

راوی ً :بساٟوہاب ب٧ ٩حسہ ،سٌیس ب ٩سا ،٥ٟیحٌي بٓ ٩ـ ،١حات ٥اب ٩اسٌ٤یٛ ،١ثير ب ٩زیس حرضت ٣ل٠ب

اب بِ ُِ َ ٧ ٩ح َس َة َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُ ٩سا ٥ٕ ٔ ٟح و َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ ِّٔ ١
اٟشحٔ ِش َتان ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َحات َْٔ ٥ی ٌِىٔي
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
َخ َد ب ٔ َح ََ ٨ازتٔطٔ َٓ ُسٓ َٔ٩
ابِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ ًَ َِٛ ٩ثٔير ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس ا َِ ٤َ ٟسن ٔ ِّی ًَ ِ ٩ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ََ ٣
ات ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ٣َ ٩وِ ٌُو ٕ ٪أ ُ ِ ٔ

َٓأ َ ََ ٣ز أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َّل أَ َِ ٪یأِت َٔیطُ ب ٔ َح َحز ٕ ََٓ ٥َِ ٠ی ِش َت ٔل ٍِ َح ِ٠َ ٤طُ َٓ َ٘ َا ٦إ ٔ َِ ٟی َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
س ًَ ِ ٩ذ ٔ َرا ًَ ِیطٔ َٗا ََٛ ٢ثٔي ْر َٗا َ ٢ا َِّ ٤ُ ٟلُ ٔ ٠ب َٗا ََّ ٢أ ٟذی یُ ِدبٔرُنٔی ذََ ٔ ٟ
َ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٛ ٢أنَيی أَُ ِ ٧وزُ
َو َح َ َ
َّ
َّ
س ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ث ُ ََّ ٥ح َََ ٠٤ضا ٓ ََو َؿ ٌَ َضا ً ٔ َِ ٨س َرأ ِ ٔسطٔ َو َٗا َ ٢أَ َت ٌَ َّ ٥ُ ٠ب ٔ َضا َٗب ِ َر
إلٔ َی بَ َی ٔ
اق ذ ٔ َراع َِی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ح ٔي َن َح َ َ
ات ٔ ٩ِ ٣أَصِلٔی
أَخٔی َوأَ ِزٓ ُٔ ٩إَِٔ ٟیطٔ ََ ٣َ ٩ِ ٣

دبعاولاہبنبدجنہ،دیعسنب اسمل،ییحینبلضف،احمتانب اامسلیع،،ریثنبزدیرضحت بلطمےسرفاتیےہہک بجامثعؿ نب
وعظمؿ اک ااقتنؽ وہا وت اؿ اک انجزہ (عیقب ںیم) الای ایگ افر فںیہ اؿ وک دنف ایک ایگ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش وک
رھتپالےناکمکحرفامای(اتہکربقرپوطبراشنؿبصنرفامںیئ)نکیلفہاوکسااھٹہناکسوتآپوخدیہاوکسااھٹےنےکےیلڑھکےوہےئ
افرآپےناینپدفونںآںینیتسافرپڑچاھںیل۔بلطمےتہکںیہہکسجصخشےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکہیفاہعقلقن

ایکےہفہاتہکےہہکوگایںیمابیھباینپآوھکنںےسآپےکاہوھتںیکدیفسییکرطػدھکیراہوہںوا ہآپےناےنپاہوھتں
وکوھکالاھت افررھپرھتپااھٹرکامثعؿیکربقےکرساہےنبصنرفامایاھتافرآپےناسرھتپےساخمبطوہرکرفامایاھتہکوتاجاتنےہہک
ہیریمےاھبیئ(امثعؿنب وعظمؿ)یکربقےہافر ریمےالہاخہنںیمےسبج یسکاکااقتنؽوہاگوتںیماوکسیھباسےکآساپس
یہدنفرکفںاگ
رافی  :دبعاولاہبنبدجنہ،دیعسنباسمل،ییحینبلضف،احمتانبالیعمس،،ریثنبزدیرضحتبلطم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربقوھکدےنفاالارگرُمدےیکڈہیدےھکیوتاسوکوتڑےںیہنہکلبوھچڑدےافردفرسیہگجوھکدے
ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقوھکدےنفاالارگرُمدےیکڈہیدےھکیوتاسوکوتڑےںیہنہکلبوھچڑدےافردفرسیہگجوھکدے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1430

راوی ٨ٌٗ :ييً ،بساٌٟزیز ب٣ ٩ح٤س ،سٌس ،اب ٩سٌیس٤ً ،زہ ب٨ت ًبساٟزح ،٩٤حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٩س ٌِ ٕس َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ب ٔ ِ٨تٔ ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ائٔظَ ٍَ أَ َّ٪

سظ ٔ َح ًّیا
س ًَوِ ٔ ٥ا ِ٤َ ٟیِّتٔ َٔ ِ َٜ ٛ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ِ َٛ ٢

یبنعق،دبعازعلسینبدمحم،دعس،انبدیعس،رمعہتنبدبعارلنمح،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامای۔رمدہیکڈہیوتڑان(انگہںیم)ااسییہےہےسیجزدنہیکڈہیوتڑان۔
رافی  :یبنعق،دبعازعلسینبدمحم،دعس،انبدیعس،رمعہتنبدبعارلنمح،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یلغبربقانبےناکایبؿ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
یلغبربقانبےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1431

راوی  :اسح ٙب ٩اسٌ٤ی ،١حَا ٦ب ٩سً ،٥٠لی بً ٩بساَلًلی ،حرضت ابً ٩باض

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َحَ َّ ُا ٦بِ َُ ٩سًَ ٩ِ ًَ ٥ِٕ ٠ل ٔ ِّی بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
اِ ٠ٟح ُس َ٨َ ٟا َو َّ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اٟظ َُِّ ٔ ٟ ٙي ِرَٔ٧ا
ًَبَّا ٕ
ااحسؼ نب اامسلیع ،اکحؾ نب ملس ،یلع نب دبعاالیلع ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایدحلامہرےفاےطسےہافرقشامہرےریغےکےیلےہ۔
رافی  :اقحسنبالیعمس،اکحؾنبملس،یلعنبدبعاالیلع،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیموکرےنھکےکےیلےنتکآدیمربقںیماجںیئ؟
ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیموکرےنھکےکےیلےنتکآدیمربقںیماجںیئ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1432

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہير ،اسٌ٤ی ١ب ٩ابی خاٟس ،حرضت ًا٣ز طٌيي

 ١بِ ُ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا َََّ ُ ٢ش ََ ١ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

َ ١وأ ُ َسا َ ٍُ ٣بِ َُ ٩زیِ ٕس َوص ُِ ٥أَ ِز َخُ٠و ُظ َٗب ِ َر ُظ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َح ْب أَ ِو أَبُو َِ ٣ز َحبٕ أَُ َّ ٧ض ِ ٥أَ ِز َخُ٠وا َُ ٌَ ٣ض ِِ ًَ ٥ب َس
َو َس ًََّ ٥َ ٠ل ٔ ٌّی َوا َِِ ٟٔـ ُ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َِ ًَ ٩و ٕ
َفَْ ًَل ٔ ٌّی َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َیلٔی اٟزَّ ُج َ ١أَصُِ ُ٠ط
ٖ َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
ادمح نب ویسن ،زریہ ،اامسلیع نب ایب اخدل ،رضحت اعرم یبعش ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رضحت یلع

لضف نب ابعس افر ااسہم نب زدی ےن لسغ دای افر اؿ رضحات ےن اںیھن ربق ںیم ااترا۔ رافی ےن اہک رمبح (ای انب ایب رمبح)
ےن ایبؿ ایک ہک اؿ رضحات ےن اےنپ اسھت دبعارلنمح نب وعػ وک یھب رشکی رک ایل۔ بج رضحت یلع دتنیف ےس افرغ وہےئ وت
رفامای۔آدیماکاکؾاسےکرھگفاےلیہایکرکےتںیہ۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،الیعمسنبایباخدل،رضحتاعرمیبعش
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیموکرےنھکےکےیلےنتکآدیمربقںیماجںیئ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1433

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ػباح ب ٩سٔیا ،٪اب ٩ابی خاٟس ،طٌيي ،حرضت ابو٣زحب

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ِ ٩أَبٔی َ٣زِ َحبٕ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َِ ًَ ٩و ٕ
ٖ َ٧زَ َِٔ ٢ی
َٗبِر ٔأ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٛ ٢أنَيی أَُ ِ ٧وزُ إَِٔ ٟیض ٔ ِ ٥أَ ِر َب ٌَ ٍّ
دمحمنبابصحنبایفسؿ،انبایباخدل،یبعش،رضحتاوبرمبحےسرفاتیےہہکدبعارلنمحنبوعػروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس یک ربق ںیم ارتے ےھت۔ رھپ اہک وگای ںیم اؿ اچرفں رضحات وک اب یھب دھکی راہ وہں۔ (ینعی رضحت یلع لضف نب ابعس ااسہم
نبزدیافردبعارلنمحنبوعػ)
رافی  :دمحمنبابصحنبایفسؿ،انبایباخدل،یبعش،رضحتاوبرمبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدہوکربقںیمسکرطحدالخرکںی
ابب  :انجزفںاکایبؿ
رمدہوکربقںیمسکرطحدالخرکںی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1434

راوی ً :بساہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہ ،حرضت ابواسحاٚ

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا َ ٢أَ ِو َصي ا َِ ٟحار ُٔث أَ ِ ٪ی َُؼل َيی ًََِ ٠یطٔ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٩
اٟش ٍَّٔ٨
َیز ٔ َ
یس ٓ ََؼلَّی ًََِ ٠یطٔ ث ُ َّ ٥أَ ِز َخ َُ ٠ط ا َِ٘ ٟب ِ َر َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١رٔ ِجل َِی ا َِ٘ ٟبِر ٔ َو َٗا ََ ٢ص َذا ُّٔ ٩ِ ٣
دبع اہلل نب اعمذ ،ہبعش ،رضحت اوبااحسؼ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اجرث ےن ہی فتیص یک یھت ہک اؿ یک امنزہ انجزہ دبعاہللنب
سیدیزپاھںیئذہلااوھنںےنیہاؿیکامنززپاھیئ۔رھپاوھنںےناؿوکربقےکاپیئ انےتیکرطػےسربقںیمدالخ ایکافرہیاہکہی
 تنےہ۔
رافی  :دبعاہللنباعمذ،ہبعش،رضحتاوبااحسؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربقےکاپسسکرطحانھٹیباچےئہ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقےکاپسسکرطحانھٹیباچےئہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1435

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیز ،اً٤ع٨٣ ،ہا ،٢حرضت بزاء بً ٩ازب

ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا َ٢
َا ٩ِ ًَ ٪ا ِٟب َ َرا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا ٔ ٢بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩زاذ َ
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی َج ََ ٨ازة ٔ َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ َٓاَ ِ ٧ت َض ِی َ٨ا إلٔ َی ا َِ٘ ٟبِر ٔ َو ٥َِ ٟیُ َِ ٠ح ِس َب ٌِ ُس َٓ َحََ ٠ص
ََ
أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ش َت ِ٘ب ٔ َ ١ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٍٔ٠و َجَِ ٠ش َ٨ا َُ ٌَ ٣ط

امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،اشمع ،اہنمؽ ،رضحت رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت
اکی ااصنری صخش ےک انجزہ ںیم رشکی وہےئ بج مہ ربق رپ ےچنہپ وت اس فتق کت ربق ایتر ہن وہیئ یھت۔ سپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسہلبقیکرطػرخرکےکھٹیبےئگافرآپاسیکھتمہیھبھٹیبےئگ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،اہنمؽ،رضحترباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیموکبجربقںیمرےنھکںیگلوتایکداعزپںیھ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیموکبجربقںیمرےنھکںیگلوتایکداعزپںیھ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1436

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير٣ ،ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ہ٤اٗ ،٦تازہ ،ابوػسی ،ٙحرضت اب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕح و َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ِّ
ی ٩ِ ًَ ٙابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي
اٟؼ ِّس ٔ
ا ٪إٔذَا َو َؿ ٍَ ا ِ٤َ ٟی َِّت ِٔی ا َِ٘ ٟبِر ٔ َٗا َ ٢بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ َو ًَل َی ُس ََّ ٍٔ٨ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َذا َُِ ٟٔى
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ُِ ٣ش٥ٕ ٔ ٠

دمحمنب،ریث،ملسمنباربامیہ،امہؾ،اتقدہ،اوبدصقی،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسبجتیم
ّللَّیَّلَصا َُّ
ِبا َِّ
مَّلَس۔(رتہمج)ںیماستیموکربقںیم راتھکوہںاہللےک
ّللعَل َ ْب ِة َف َ
وُسؽا ِ
ّلل َف َ َلَع ُص ّب َِة َر ِ
وکربقںیمااتےتوتہیداع زپےتھ ِ ْ ِ
انؾےکاسھتافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرشتعیرپ۔ہیاافلظملسمنباربامیہےنلقنےیکںیہ۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ملسمنباربامیہ،امہؾ،اتقدہ،اوبدصقی،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگیسکاملسمؿاکوکیئاکرففرشمکرہتشداررماجےئوتایکرکاناچےئہ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
ارگیسکاملسمؿاکوکیئاکرففرشمکرہتشداررماجےئوتایکرکاناچےئہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1437

راوی ٣ :شسز ،یحٌي  ،سٔیا ،٪ابواسح٧ ،ٙاجیہ بٌٛ ٩ب ،حرضت ًلی

اَ ٪ح َّسثَىٔي أَبُو إ ٔ ِس َح ََ٧ ٩ِ ًَ ٙا ٔج َی ٍَ بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ َِ ٠یطٔ َّ
اٟش ََلَٗ ٦ا َُِ ٠ُٗ ٢ت
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َ َّ
اٟظ ِی َذ َّ
اک ث ُ َََّ ٥ل تُ ِح ٔسثََ َّ٩ط ِیئّا َحًَّي َتأ ِت َٔیىٔي
ات َٗا َ ٢اذِصَ ِب ٓ ََوارٔ أَبَ َ
اٟـا َِّ َٗ ٢س ََ ٣
ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّ ٤َّ ًَ ٪

ٓ ََذ َص ِب ُت ٓ ََو َاریِ ُتطُ َو ٔجئِ ُت ُط َٓأ َ ََ ٣زنٔی َٓاُِ َت َشُِ ٠ت َو َز ًَا لٔی

دسمد ،ییحی ،ایفسؿ ،اوب ااحسؼ  ،انہیج نب بعک ،رضح ت یلع ےس رفاتی ےہ ہک(بج ریمےفادل اوباطبل اک ااقتنؽ وہا وت) ںیم ےن
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ای روسؽ اہلل! آپ ےک وبڑےھ افر ہاراہ اچچ اک ااقتنؽ وہ ایگ ےہ آپ ےن رفامای اج افر
اےنپابپوکدنفرکآافراسےکالعفہوکیئافراکؾہنرکاناہیں کتہکوتریمےاپسولٹآےئذہلاںیمایگافراؿوکدنفرکےکآ
ایگ۔سپآپ ےنےھجملسغ رکےن اکمکحرفامایسپ ںیم ےنلسغ ایک افراےنپریمےےیل داعرفامیئ۔اسدحثی ےس ولعمؾوہا ہک
اوباطبلیکفافتاحتلرفکرپوہیئ۔
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،اوباقحس،انہیجنببعک،رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربقوکرہگاوھکدان

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقوکرہگاوھکدان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1438

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٨ٌٗ ،يي ،س٠مَي ٪بِ٣ ٩يرہ ،ح٤یس ،اب ٩ہَل ،٢حرضت ہظا ٦بً ٩ا٣ز

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٍَ ٤ََ ٠ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي أَ َُّ ٪سََ ِ ٠مَي َ ٪بِ َ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ َح َّسثَ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥حُ َِ ٤ی ٕس َی ٌِىٔي ابِ َ ٩ص ََٔل ٕ ٩ِ ًَ ٢صٔظَ ا ٔ ٦بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ
ار إلٔ َی َرسو ٔ ٢اہللٔ ػلَّی اہللُ ًََ٠یطٔ وس ََّ ٥٠یو ٦أ ُ ُح ٕس َٓ َ٘اُٟوا أَػاب َ٨ا َرقح وجض ْس َٓ َٜی ِ
ْفوا
َٗا ََ ٢جائ َ ِت اْلِ َ ِن َؼ ُ
َ َ ِْ َ َِ ِ َ
ُ
َ
ِ َ َ َ َِ
ٕ َتأ ُ٣زَُ٧ا َٗا َ ٢ا ِح ٔ ُ
َ
َوأَ ِو ٔس ٌُوا َوا ِجٌُ٠وا اٟزَّ ُج َ٠ي ِ ٔن َو َّ
یب أَبٔی یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ًَا ْٔ ٣ز بَي ِ َن
اٟث ََلثَ ٍَ ِٔی ا َِ٘ ٟبِر ٔٗٔی ََٓ ١أ ُّی ُض ِ ٥یُ َ٘ َّس َُٗ ٦ا َ ٢أَ ِٛثَرُص ُِِ ُ ٥رقآّ٧ا َٗا َ ٢أ ُ ٔػ َ
َ
اث ِ َ٨ي ِ ٔن أَ ِو َٗا ََ ٢واح ْٔس

دبع اہلل نب ہملسم ،یبنعق ،امیلسؿ نبریغمہ ،دیمح ،انب الہؽ ،رضحت اشہؾ نب اعرم ےس رفاتی ےہہک گنج ادح ےک دؿ روسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسااصنرآےئافررعضایک مہزیمخ ںیہافر ےکھوہےئںیہسپآپںیمہایکمکحرفامےتںیہ؟ینعیمہ
دہشاء یک ربقںی سک رطح وھکدںی وت آپ رفامای ربق اشکدہ وھکدف افر اکی ربق ںیم دف افر نیت وک دنف رک دف۔ ولوگں ےن وپاھچ اس
وصرںیت سک وک آےگ رںیھک (ہلبق یک اجبن) وت آپ ےن رفامای وج رقآؿ زایدہ اجاتن وہ۔ اشہؾ ےتہک ںیہ ہک ریمے فادل اعرم یھب ایس
دؿدیہشوہےئےھتافردفایاکیےکاسھتدنفےیکےئگےھت۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،یبنعق،امیلسؿنبریغمہ،دیمح،انبالہؽ،رضحتاشہؾنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقوکرہگاوھکدان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1439

راوی  :ابو ػاٟح ،ابواسح ،ٙثوری ،ایوب ،حرضت ح٤یس ب ٩ہَل٢

َّ
وب ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ ٔ ٩ص ََٔل ٕ ٢بّٔ ٔ ِس َ٨ازٔظ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َػإ ٔ ٟح َی ٌِىٔي اْلِ ََ ِ ٧لاک ٔ َّی أَ ِخبَرََ٧ا أَبُو إ ٔ ِس َح ََ ٙی ٌِىٔي ا َِٔ ٟزَار َّٔی ًَ ِ ٩اٟث ِور ِّٔی ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َزا َز ٓ ٔیطٔ َوأَ ًُِ٘ ٔ٤وا

اوباصحل،اوبااحسؼ،وثری،اویب ،رضحت دیمحنب الہؽےس یھبایسدنس فنتم ےکاسھت رمفیےہ اس ںیم ہیااضہف ےہہک آپ
ےنرفامایربقوکرہگاوھکدف۔

رافی  :اوباصحل،اوباقحس،وثری،اویب،رضحتدیمحنبالہؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقوکرہگاوھکدان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1440

راوی :

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز َح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ْس َی ٌِىٔي ابِ َ ٩ص ََٔل َٕ ٩ِ ًَ ٢س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩صٔظَ أ ٦بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ومیسنباامسلیع،رجری،دیمحنبالہؽ،دعسنباشہؾنباعرمےسیھباس قدحثییکرطحرفاتیرمفیےہ
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربقوکرباربرکان
ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقوکرباربرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1441

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا ،٪حبیب ب ٩ابی ثابت ،ابووائ ،١حرضت ابوہ ٓییاد اسسی

یب بِ ُ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َصیَّا ٕد اْلِ َ َسس ِّٔی َٗا ََ ٢ب ٌَ َثىٔي ًَل ٔ ٌّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َحب ٔ ُ
ْشّٓا إ ٔ ََّل َس َّویِ ُتطُ َو ََل ت َِٔ ٤ث ّاَل إ ٔ ََّل
َ ًَل َی َ٣ا َب ٌَ َثىٔي ًََِ ٠یطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪لَ أَ َز ََ َٗب ِ ّرا ُٔ ِ ٣
َٗا َ ٢لٔی أَبِ ٌَ ُث َ
كَ َِ ٤ش ُت ُط
دمحمنب،ریث،ایفسؿ،بیبحنبایباثتب،اوبفالئ،رضحتاوبہ ّتبااجادسیےسرفاتیےہہکےھجمرضحتیلع ےناجیھبافررفامایہک
ںیمےھجتاساکؾرپجیھبراہ وہںسجاکؾرپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجماجیھباھتافرفہاکؾہیاھتہکیسکافیچنربقوکربارب
ےیکریغبافریسکوصتریوکاٹمےئریغبہنوھچڑفں۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،بیبحنبایباثتب،اوبفالئ،رضحتاوبہ ّتبااجادسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقوکرباربرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1442

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،حرضت ابوًلی ہ٤سانی

اٟس ٔح َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َّ ٪أَبَا ًَل ٔ ٕٓی ا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ِّی َح َّسثَ ُط َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ٍََ ٣
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
اٟزوَٓ ٔ ٦ت ُُوِ ي َی َػاح ْٔب َ٨َ ٟا َٓأ َ ََ ٣ز ٓ ََـا َ ٍُ ٟبٔ َ٘بِرٔظ ٔٓ َُشو َِّی ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
ٓ ََـا َ ٍَ ٟبِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕس بٔزُوز ٔ َض ٔ ٩ِ ٣أَ ِر ٔ
ق ُّ
َح
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَأ ِ ُ٣زُ ب ٔ َت ِشؤیَت َٔضا َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز ُروز ٔ ُض َجز ٔ َیز ْة ِٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،رمعفنباحرث،رضحتاوبیلعماینےسرفاتیےہہکمہاضفہلنبدیبعےکاپسکلمرفؾےک
اکیاقمؾربفذسںیمےھتفاہںامہرےاکیاسیھتاکااقتنؽوہایگوتاضفہلےناسیکربقانبےناکمکحایکسپربقزنیمےکرباربانبیئ
یئگاسےکدعباہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملسےسانسےہ۔آپربقفںےکرباربرکےناکمکحرفامےتےھت۔اوبدادےن
اہکرفذسدنمسراکاکیزجریہےہ۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،رمعفنباحرث،رضحتاوبیلعماین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقوکرباربرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1443

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح ،اب ٩ابی ٓسیَ٤ً ،زو بً ٩ث٤ا ٪ب ٩ہانی ،حرضت ٗاس٥

ا ٪بِ َٔ ٩صإ ٔ ٧ئ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟا ٔس َٔٗ ٥ا ََ ٢ز َخَِ ٠ت ًَل َی ًَائٔظَ ٍَ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ َٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤

َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا أ ُ َِّ ٣ط ِأ ٛظف ٔی لٔی ًَ َِٗ ٩بِر ٔأ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َػاحٔب َ ِیطٔ َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٓ َٜظَ ٔ َِت لٔی ًَ ِ ٩ث َ ََلثَ ٍٔ ُٗبُو ٕر ََل
ئ َٗا َ ٢أَبُو ًَل ٔ ٕٓی ُی َ٘ا ُ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ َ٘ ٣ُ ٥َ ٠س ْ٦
ئ ا ٌَِ ٟزِ َػ ٍٔ ا َِ ٟح َِ ٤زا ٔ
ْش َٓ ٍٕ َو ََل ََلكٔ َئ ٍٕ َِ ٣ب ُلو َح ٍٕ ب ٔ َب ِل َحا ٔ
ُٔ ِ ٣
َوأَبُو بَ ِرکٕ ً ٔ َِ ٨س َرأِ ٔسطٔ َو ًُ َ٤زًُ ٔ َِ ٨س رٔ ِجَِ ٠یطٔ َرأ ِ ُس ُط ً ٔ َِ ٨س رٔ ِجل َِی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ادمح نب اصحل ،انب ایب دفکی ،رمعف نب امثعؿ نب اہین ،رضحت اقمس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اعہشئ ےک اپس ایگ افر اؿ ےس
رعض ایک اے ریمی امں ریمے ےیل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اؿ ےک دفونں ااحصب یک ربق وھکؽ دےئجی سپ اوھنں

ریمےےیلونیتںربقںیوھکؽدںیوج ہنوتتہبدنلبںیھتافرہنابلکلزنیمےسیلموہیئافراؿرپدیماؿیکرسخرکنکایںیھچبوہیئ
ںیھت۔ اوبیلع ےن اہک ولگ ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس یک ربق آےگ ےہ افر آپ ےک رس ابمرک ےک اپس رضحت
اوبرکبیکربقےہافرآپےکاپؤںےکاپسرضحترمعافرفؼیکربقےہاسرطحرضحترمعاکرسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکدقؾابمرکیکرطػےہ۔
رافی  :ادمحنباصحل،انبایبدفکی،رمعفنبامثعؿنباہین،رضحتاقمس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجدنفرکےکافرغوہںافرولےنٹاکدصقوہوتتیمےکےیلرفغمتبلطرکںی
ابب  :انجزفںاکایبؿ
بجدنفرکےکافرغوہںافرولےنٹاکدصقوہوتتیمےکےیلرفغمتبلطرکںی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1444

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩وسي ،ہظاً ،٦بساہلل ب ٩بحير ،ہانی ،حرضت ًث٤ا ٪بًٔ ٩ا٪

اَٗ ٪ا َ٢
ا ٪بِ َٔ َّٔ ًَ ٩
اِ ًُ ٩ِ ًَ ٪ث ََ ٤
وسي اٟزَّاز ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاِ ًَ ٩ِ ًَ ٦ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩بَ ٔحير ٕ ًَ َِ ٩صإ ٔ ٧ئ َِ ٣ول َی ًُ ِث ََ ٤
َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
َّ
َّ
ْفوا ْٔلَخٔیَ ٥ِ ُٜو َسُ٠وا َُ ٟط بٔاَّ ٟت ِثبٔیتٔ
کَ َ
َفَْ َٔ ٩ِ ٣زٓ ِٔ ٩ا ِ٤َ ٟیِّتٔ َو َٗ َ
ٕ ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا َ ٢ا ِس َت ِِ ٔ ُ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا َ َ

ا٪
َُّٓٔ َّ ٧ط ِاْل َ ٪ی ُِشأ َ َُٗ ٢ا َ ٢أَبُو َزا ُوز بَ ٔحي ْر ابِ َُ ٩ری َِش َ

اربامیہ نب ومیس ،اشہؾ ،دبعاہلل نب ریحب ،اہین ،رضحت امثعؿ نب افعؿ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج
تیم یک دتنیف ےس افرغ وہ اجےت وت اس ےک اپس ھچک دری رہھٹےت افر رفامےت اےنپ اھبیئ ےک ےیل رفغمت بلط رکف افر اس ےئلیک
اثتبدقیمیکداعرکفویکہکناباسےسوساؽوہاگ۔
رافی  :اربامیہنبومیس،اشہؾ،دبعاہللنبریحب،اہین،رضحتامثعؿنبافعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربقےکاپسذحبرکےنیکاممتعن
ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقےکاپسذحبرکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1445

راوی  :یحٌي ب٣ ٩وسيً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ثابت ،حرضت ا٧ص

وسي ا َِ ٟب ِ٠خ ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٣ُ ٩

َّ
َق ّة أَ ِو َطا ّة
َق َ
َق ِٔی ِاْل ٔ ِس ََلَٗ ٔ ٦ا َِ ًَ ٢ب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚکَاُ ٧وا َی ٌِ ٔ ُ
وَ ٨ِ ٔ ً ٪س ا َِ٘ ٟبِر ٔ َب َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٥َ ٠ل ًَ ِ َ

ییحینبومیس،دبعارلزاؼ،رمعم،اثتب،رضحتاسنےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای۔االسؾںیمرقع
ںیہنےہ۔دبعارلزاؼےناہکہکزامہناجتیلہ ںیمولگربقفںےکاپس اجرکاگےئ ایوکیئ افراجونرذحبایک رکےتےھت۔(اساکانؾ
رقعےہ)
رافی  :ییحینبومیس،دبعارلزاؼ،رمعم،اثتب،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیدمتسگرےنےکدعبربقرپانجزہیکامنززپانھ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
اکیدمتسگرےنےکدعبربقرپانجزہیکامنززپانھ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1446

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابی حبیب ،ابوخير ،حرضت ً٘بہ بً ٩ا٣ز

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َّ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟدي ِر ٔ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب ٍَ بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َّ
ُ
ُ
ْص َٖ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠
َخ َد یَ ِو ّ٣ا ٓ ََؼلی ًَل َی أَصِ ٔ ١أحُ ٕس َػ ََل َت ُط ًَل َی ا ِ٤َ ٟیِّتٔ ث َّ ٥ا ِن َ َ

ہبیتق نبدیعس،ثیل،سیدینبایببیبح،اوبریخ،رضحتہبقعنباعرمےسرفاتیےہہکاکیدؿروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
دمہنیےسےلکنافرادحےکدیہشفںرپامنززپیھسجرطحتیمرپامنززپاھرکےتںیہاسےکدعبآپولٹآےئ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،سیدینبایببیبح،اوبریخ،رضحتہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
اکیدمتسگرےنےکدعبربقرپانجزہیکامنززپانھ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1447

راوی  :حش ٩بً ٩لی ،یحٌي  ،ب ٩آز ،٦اب٣ ٩بارک ،حیوہ بَ ٩شیح ،حرضت یزیس ب ٩ابی حبیب

یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ب ٔ َض َذا
َشیِ ٕح ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩آ َز ََ ٦ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩ح ِی َو َة بِ َٔ ُ ٩

ئ َواْلِ َ َِ ٣وا ٔ
ت
ا َِ ٟحسٔیثٔ َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی ًَل َی َٗ ِتل َی أُحُ ٕس بَ ٌِ َس ثَ َ٤انٔی ٔسٔ٨ي َن کَا َِ ٤ُ ٟو ِّز َٔ َْ ِ ٔ ٟل ِح َیا ٔ

نسحنبیلع،ییحی،نبآدؾ،انبابمرک،ویحہنبرشبا،رضحتسیدینبایببیبحےسایسرطحرفاتیےہاسںیمہیےہروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنادحےکدیہشفںرپآھٹاسؽےکدعبامنززپیھ۔وگایآپزدنفںافررمدفںےسرتصخوہرےہ
ںیہ۔
رافی  :نسحنبیلع،ییحی،نبآدؾ،انبابمرک،ویحہنبرشبا،رضحتسیدینبایببیبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربقرپامعرتانبےنیکاممتعن
ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقرپامعرتانبےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1448

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨بً ،١بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا َی ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی أَ َِ ٪ی ِ٘ ٌُ َس ًَل َی ا َِ٘ ٟبِر ٔ َوأَ ِ ٪یُ َ٘ؼَّ َؽ َویُ ِبى َي ًََِ ٠یطٔ

ادمح نب لبنح ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،اوبزج  ،،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس
آپعنمرفامےتےھتربقرپےنھٹےسربقوکہتخپرکےنےسافرربقرپامعرتانبےنےس۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،انبرججی،اوبزج ،،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقرپامعرتانبےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1449

راوی ٣ :شسزً ،ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،حٔؽ ،بُ ٩یاث ،اب ٩جزیخ ،س٠مَي ٪ب٣ ٩وسي ،ابی زبير ،حرضت جابز

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َو ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َٗ َاَل َح َّسث َ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ی ٕ
وسي َو ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ
اث ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪بِ َٔ ٣ُ ٩

ُک
ًَ َِ ٩جابٔز ٕب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا ُ ٪أَ ِو یُزَا َز ًََِ ٠یطٔ َو َزا َز ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
وسي أَ ِو أَ ِ ٪یَُ ِٜت َب ًََِ ٠یطٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
رح ُٖ َوأَ ِ٪
َُ ٣ش َّس ْز ِٔی َحسٔیثٔطٔ أَ ِو یُزَا َز ًَ َِ ٠یطٔ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َخف َٔی ًَل َ َّی َٔ ٩ِ ٣حسٔیثٔ َُ ٣ش َّسز ٕ َ ِ

دسمد،امثعؿنبایبہبیش،صفح،نبایغث،انبرججی،امیلسؿنبومیس،ایبزج ،،رضحتاجربےسایسرطحرمفیےہ۔اوبداؤد
رفامےتںیہہکامثعؿےنہی اہک ایاسرپھچکااضہفایک اجےئ۔ افرامیلسؿ نبومٰیسےنہیلقنایکےہہکای اسرپھچک اھکلاجےئ۔افر
دسمدےناینپرفاتیںیم۔افسیادہیلع۔ذرکںیہنایک۔اوبداؤدرفامےتںیہہکدسمدیکرفاتیںیمظفل۔فاؿ۔ ھجرپاظرہہنوہاکس۔
رافی  :دسمد،امثعؿنبایبہبیش،صفح،نبایغث،انبرججی،امیلسؿنبومیس،ایبزج ،،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقرپامعرتانبےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1450

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا ،َٟاب ٩طہاب ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ

اب ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َٗا ََٗ ٢ا َت َ ١اہللُ ا َِ ٟی ُضو َز َّات َد ُذوا ُٗبُ َور أَِ٧ب ٔ َیائ ٔض ٔ َِ ٣َ ٥شا ٔج َس
یبنعق،امکل،انباہشب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللوہیدوک
الہکرکاوھنںےناےنپاایبنءیکربقفںوکدجسمںیانبایلےہ۔ینعیاوھنںےنربقفںرپدجسمںیانبںیلافراںیھندجسہاگہانبایل۔
رافی  :یبنعق،امکل،انباہشب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربقرپےنھٹیکاممتعن
ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقرپےنھٹیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1451

راوی ٣ :شسز ،خاٟس ،سہی ،١حرضت ابوہزیزہ

 ١بِ ُ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا ُس َض ِی ُ
َُح َ ٚث َٔیابَ ُط َحًَّي َت ِدَ ُ٠ؽ إلٔ َی ٔج ِ٠سٔظ ٔ َخي ِ ْر َٟطُ ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٪ی ِحَ ٔ ٠ص ًَل َی َٗبِر ٕ
َو َس ََّْ ٥َ ٠لَ َِ ٪ی ِحَ ٔ ٠ص أَ َح ُس ًَُ ٥ِ ٛل َی َج َِ ٤زة ٕ َٓت ِ ٔ
دسمد،اخدل،لیہس،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگمتںیمےسوکیئصخشآگ
یکاگنچریرپھٹیباجےئافراسےکڑپکےلجرکاھکؽکتآگےچنہپوتہیاسےکقحںیمربقرپےنھٹےسرتہبےہ۔
رافی  :دسمد،اخدل،لیہس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقرپےنھٹیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1452

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩وسيً ،یسيً ،بساٟزح ،٩٤اب ٩یزیس ،جابز ،بس بً ٩بیساہلل ،حرضت ابو٣ز ثسُ٨وی

س بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ
وسي اٟزَّاز ُّٔی أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسي َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ی ٌِىٔي ابِ َ ٩یَز ٔ َ
یس بِ َٔ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َواث ٔ َ ٍَ ٠بِ َ ٩اْلِ َ ِس َ٘ ٍٔ َی ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َِ ٣زثَ ٕس ا ِ٨َ َِ ٟو ٔ َّی َی ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َت ِحُ ٔ ٠شوا

ًَل َی ا ُِ٘ ٟبُورٔ َو ََل ُت َؼ ُّ٠وا إَِٔ ٟی َضا

اربامیہ نب ومیس ،یسیع ،دبعارلنمح ،انب سیدی ،اجرب ،رسب نبدیبع اہلل ،رضحت اوبرم دثیونی ےس رفاتی ےہ ہکروسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہنربقفںرپوھٹیبافرہناؿیکرطػرخرکےکامنززپوھ۔
رافی  :اربامیہنبومیس،یسیع،دبعارلنمح،انبسیدی،اجرب،رسبنبدیبعاہلل،رضحتاوبرمدثیونی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربقاتسؿںیموجاتنہپرکاجان
ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقاتسؿںیموجاتنہپرکاجان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1453

راوی  :سہ ١ب ٩بَار ،اسوز ،ب ٩طیبا ،٪خاٟس ب ٩س٤ير ،بظير ب٧ ٩ہیَ ،حرضت بظير

اٟش ُسو ٔس ِّي ًَ َِ ٩ب ٔظير ٔبِ َٔ٧ ٩ض ٔ ٕ
اَ ٩ِ ًَ ٪خأ ٔ ٟس بِ ُٔ ٩س َ٤يِر ٕ َّ
یَ ًَ َِ ٩ب ٔظير ٕ َِ ٣ول َی
َح َّسثَ َ٨ا َس ِض ُ
 ١بِ ُ ٩بَََّارٕ َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِس َو ُز بِ َُ ٩ط ِی َب َ

ا ٪ا ِس ُ٤طُ ِٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٍٔ َز ِح ُ ٥بِ َُ ٌِ ٣َ ٩ب ٕس ٓ ََضا َج َز إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وک َ َ
َ َٗا ََ ٢ز ِح َْٗ ٥ا َ ٢بَ ِ ١أََ ِ ٧ت َب ٔظي ْر َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا أََ٧ا أ ُ َ٣اشٔي َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٣َ ٥َ ٠ز بٔ ُ٘بُورٔ
َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ا ِس َُ ٤
ئ َخي ِ ّرا َٛثٔي ّرا
ئ َخي ِ ّرا َٛثٔي ّرا ثَ ََلثّا ث ُ َّ٣َ ٥زَّ بٔ ُ٘بُورٔ ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س أَ ِز َر َک َص ُؤ ََل ٔ
ْشٔٛي َن َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س َس َب ََ ٙص ُؤ ََل ٔ
ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ

َو َحاِ َ ٧ت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٧ ٥َ ٠وِ َز ْة َّٓٔذَا َر ُج َْ ١ی ِ٤شٔي ِٔی ا ُِ٘ ٟبُورٔ ًََِ ٠یطٔ َن ٌِ ََل َٔ٘ َٓ ٪ا َ ٢یَا َػاح َٔب ِّ
اٟشبِت ٔ َّی َتي ِ ٔن
َّ
َّ
َفمَی بٔض ٔ َ٤ا
َ أَ ِٔ ٙٔ ٟسبِت ٔ َّیت َِی َ
َویِ َح َ
َ َٓ َ٨وَ َز اَّ ٟز ُج ُ
٤َّ ٠َ َٓ ١ا َ َ
رع َٖ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠خُ ٌََ ٠ض َ٤ا َ َ
لہس نب اکبر ،اوسد ،نب نابیؿ ،اخدل نب ریمس ،ریشب نب کیہن ،رضحت ریشب ےس رفاتی ےہ وج ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
آزادرکدہالغؾےھتافرزامہناجتیلہںیم نجاکانؾزمحنبدبعماھترھپاوھنںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھترجہت
یک۔آپےنوپاھچریتاانؾایکےہ؟فہوبالزمحآپےنرفامایںیہنوتریشبےہ۔ریشبےناہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےک
اسھت اجراہ اھتاےنت ںیمآپ رشمنیکیکربقفں رپےسسگرےآپےنرفامایہی بسولگاکیڑبی الھبیئ(االسؾ) ےسےلہپےلچ
ےئگ۔ہیہلمجآپےننیترمہبتاراشدرفامای۔رھپاملسمونںیکربقفںرپسگرےوتاےنپرفامای۔اؿبسولوگںےنریخ،ریث(االسؾ
یکدفتل)احلصرکایلاےنت ںیمآپیکرظناکیصخشرپ زپیوجربقفںےک درایمؿوجوتںتیمسسگراہاھت۔آپےنرفامایاے
وجوتں فاےل وک  رپ اوسفس ےہ۔ اےنپ وجےت ااتر ڈاؽ۔ اس ےن آپ یک اجبن داھکی۔ بج اس ےن اچہپؿ ایل ہک آپ روسؽ دخا
(یلصاہللہیلعفآہلفملس)ںیہوتاسےناےنپوجےتااتررک کنیھڈاےل۔
رافی  :لہسنباکبر،اوسد،نبنابیؿ،اخدلنبریمس،ریشبنبکیہن،رضحتریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقاتسؿںیموجاتنہپرکاجان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1454

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٠مَيً ،٪بساٟوہاب یٌىي ابً ٩لاء ،سٌیسٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص

اب َی ٌِىٔي ابِ ََ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪اْلِ ََ ِ ٧بار ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٌَ ٟب َس إٔذَا ُو ٔؿ ٍَ ِٔی َٗبِرٔظ ٔ َو َت َولَّی ًَ ُِ ٨ط أَ ِػ َحاب ُ ُط إُٔ َّ ٧ط ََ ٟی ِش َِ َ ٍُ ٤رق ََ ن ٌَٔأٟض ٔ ِ٥

دمحم نب امیلسؿ ،دبعاولاہب ینعی انب اطعء ،دیعس ،اتقدہ ،رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای
بجدنبہوکربقںیمراھکاجاتےہافراسےکاسیھتفاسپوہےنےتگلںیہوتفہاؿےکوجوتںیکآفازاتنسےہ۔
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،دبعاولاہبینعیانباطعء،دیعس،اتقدہ،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکرضفرتیکانبرپتیموکربقےساکنالاجاتکسےہ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
یسکرضفرتیکانبرپتیموکربقےساکنالاجاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1455

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩رحب ،ح٤از ب ٩زیس ،سٌیس ب ٩یزیس ،ابوس٤٠ہ ،ابونرضہ ،حرضت جابز

رض َة ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ ٢زُٓ َٔ ٍَ ٣َ ٩أَبٔی
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُِ َ ٩
یس أَبٔی َِ ٣ش ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠أَبٔی َن ِ َ
َ
رک ُت ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِیئّا إ ٔ ََّل ُط ٌَي ِ َرا ٕ
ت ُِٔ َّ٩ٛی ِ ٔ ٟح َیتٔطٔ ٔ٤َّ ٣ا
أِ ٪ی َن ِٔ ٔسي ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
َر ُج َْ َ ََٓ ١
َ َحا َج ٍْ َٓأ ِ َ
َخ ِج ُت ُط َب ٌِ َس ٔس َّت ٍٔ أَ ِط ُضز ٕٓ ََ٤ا أَِ َ ِ ٧

َیلٔی اْلِ َ ِر َق

امیلسؿ نب رحب ،امحد نب زدی ،دیعس نب سیدی ،اوبہملس ،اوبرضنہ ،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہہک ریمے فادل ےک اسھت اکی صخش
(اس ربق ںیم)دنف رک دایایگ اھتاس انب رپ ریمےدؽ ںیم ہی وخاشہ یھتہک ںیم اؿ وکفاہں ےس اکنؽولں وت ںیم ےن اؿ وک ھچ امہ دعب
اس ربق ےس اکنال افر ںیم ےن اؿ یک شعن ںیم وکیئ اقلب رفنت ریغت ںیہن اپای زجب اؿ یک داڑیھ ےک دنچ ابولں ےک وج زنیم ےس ےگل
وہےئےھت۔
رافی  :امیلسؿنبرحب،امحدنبزدی،دیعسنبسیدی،اوبہملس،اوبرضنہ،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیمیکرعتفیایبؿرکان
ابب  :انجزفںاکایبؿ
تیمیکرعتفیایبؿرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1456

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،ابزاہی ٥بً ٩ا٣ز ب ٩سٌس ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َُّ ٣َ ٢زوا ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
ُ
َ
َ
َشا َٓ َ٘ا ََ ٢و َج َب ِت ث ُ ََّٗ ٥ا َ٢
َخی َٓأث ِ َِ ٨وا ًََِ ٠ی َضا َ ًّ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َح ََ ٨ازة ٕ َٓأث ِ َِ ٨وا ًََِ ٠ی َضا َخي ِ ّرا َٓ َ٘ا ََ ٢و َج َب ِت ث ُ َُّّ ٣َ ٥زوا بٔأ ِ َ
إ ٔ ََّ ٪ب ٌِ َـًَ ٥ِ ُٜل َی َب ٌِ ٕف ُط َض َسا ُئ
صفح نب رمع ،ہبعش ،اربامیہ نب اعرم نب دعس ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےکاسھتاکیانجزہےکاپسےسسگرےولوگں ےن رمےنفاےلیکرعتفی یکافراس یکوخویبں اکذرکایک۔آپ ےنرفامای
فابج وہیئ۔(رفغمت افر تنج)ولگ رھپ دفرسے انجزے ےکاپس ےس سگرے افر اسیک ربایئایبؿیک آپ ےن رفامایفابج
وہیئ(آگینعیدفزخ)اسےکدعبآپےنرفامایمتںیمےسرہاکیدفرسےرپوگاہےہ۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،اربامیہنباعرمنبدعس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربقفںیکزایرترکےناکایبؿ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقفںیکزایرترکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1457

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٠مَي٣ ،٪ح٤س بً ٩بیس یزیس بٛ ٩یشا ،٪ابوحاز ،٦حرضت ابوہزیزہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَتَی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪اْلِ ََ ِ ٧بار ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
یس بِ َٔ َٛ ٩ی َش َ
اس َتأ ِ َذُ ِ ٧ت َربيی
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ب ِ َر أ ُ ِّ٣طٔ ٓ ََبکَی َوأَبِکَی ََ ٩ِ ٣ح ِو َُ ٟط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠
َ
ِّ
ُک بٔا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ت
ْف ََ ٟضا َٓ ٥َِ ٠یُ ِؤذ َِ ٪لٔی َٓا ِس َتأِذَُ ِ ٧ت أَ ِ ٪أَز َ
ُور َٗب ِ َرصَا َٓأذ ٔ َ ٪لٔی َٓزُو ُروا ا ُِ٘ ٟبُ َور ََّٓٔ َّ ٧ضا تُ َذ ُ
َت ٌَال َی ًَل َی أَ ِ ٪أَ ِس َت ِِ ٔ َ
دمحم نب امیلسؿ ،دمحم نب دیبع سیدی نب اسیکؿ ،اوباحزؾ ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ
فادلہیکربقرپرشتفیےلےئگسپآپوکرفانآایگافرآپےکاسھتدفرسےولگیھبرفےنےگل۔آپےنرفامایںیمےناےنپ
ربےسااجزتاچیہہکںیماینپامںےکےیلرفغمتبلطرکفںرگمےھجمایکسااجزتہنیلمرھپںیمےناسابتیکااجزتاچیہ
ہکںیماؿیکربقیکزایرترکولںوتاسیکااجزتلمیئگویکہکنربقفںیکزایرتومتوکایددالیتےہ۔

رافی  :دمحمنبامیلسؿ،دمحمنبدیبعسیدینباسیکؿ،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
ربقفںیکزایرترکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1458

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧صٌ٣ ،زٖ ب ٩واػ٣ ،١حارب اب ٩زثار ،اب ٩بزیسہ ،حرضت بزیسہ

اػ َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ١حار ٔٔب بِ ٔ ٩زٔثَا ٕر ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣ز ُِّٖ بِ َُ ٩و ٔ
ُک ّة
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠ض ِی ُت ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜزٔیَ َارة ٔا ُِ٘ ٟبُورٔ َٓز ُ ُ
ورو َصا َّٓ ٔ َِّٔ ٪ی زٔیَ َارت َٔضا َت ِذ ٔ َ

ادمح نب ویسن،رعمػ نبفالص ،احمرب انب داثر ،انب ربدیہ ،رضحت ربدیہ ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےن رفامای ہک ےلہپ ںیم ےن مت وک ربقفں یک زایرت ےس عنم ایک اھت وس اب زایرت رک ایل رکف ویکہکن ربقفں یک زایرت ےس ومت افر
آرختیکایدداہینوہیتےہ۔
رافی  :ادمحنبویسن،رعمػنبفالص،احمربانبداثر،انبربدیہ،رضحتربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںاکربقفںیکزایرترکانونممعےہ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
وعروتںاکربقفںیکزایرترکانونممعےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1459

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،طٌبہ٣ ،ح٤س ب ٩ححازہ ،ابوػاٟح ،حرضت ابً ٩باض

ض َٗا َ٩َ ٌََ ٟ ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ُٔ ٩ج َحا َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َػإ ٔ ٟح یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠زائ َٔزا ٔ
اٟس َد
ت ا ُِ٘ ٟبُورٔ َوا َِّ ٤ُ ٟتد ٔ ٔذ َ
یَِ ٠ًَ ٩ی َضا ا َِ ٤َ ٟشا ٔج َس َو ُّ ُ
دمحم نب ،ریث ،ہبعش ،دمحم نب اجحدہ ،اوباصحل ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربقفں یک
زایرترکےنفایلوعروتںرپتنعلرفامیئےہ۔اسرطحربقفںرپدجسمںیانبےنفاولںافراسرپارچاغالجےنفاولںرپیھبتنعل
رفامیئےہ۔

رافی  :دمحمنب،ریث،ہبعش،دمحمنباجحدہ،اوباصحل،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجربقفںرپےسذگرےوتایکےہک
ابب  :انجزفںاکایبؿ
بجربقفںرپےسذگرےوتایکےہک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1460

راوی :

َخ َد
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ ٕٝ ٔ ٟا ََِ ٌَ ٟل ٔء بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠
إلٔ َى ا ِِ٘ ٤َ ٟب َ َرة ٔ َٓ َ٘ا ََّ ٢
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَ ٥ِ ُٜز َار َٗ ِوِ ٣ُ ٕ ٦ؤ ٔٔ٨٣ي َن َوإَّٔ٧ا إ ٔ َِ ٪طا َء اہللُ بََٔ ٥ِ ُٜلح ٔ ُ٘و َ٪
یبنعق  ،امکل  ،العء نب دبعارلنمح  ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ربقاتسؿ یک رطػ رشتفی ےل ےئگ وت
رفامایاےومونمںےکرھگفاولمترپالسؾوہافردخاےناچاہوتمہمتےسدلجیہےنلمفاےلںیہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشاحتلارحاؾںیمااقتنؽرکاجےئاسیکزیہجتفنیفکتسکرطحوہیگ
ابب  :انجزفںاکایبؿ
وجصخشاحتلارحاؾںیمااقتنؽرکاجےئاسیکزیہجتفنیفکتسکرطحوہیگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1461

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا٤ً ،٪زو ب ٩زی٨ار ،سٌیس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض

ض َٗا َ ٢أتُ َٔی أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَىٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

ئ َوس ِٔسرٕ َو ََل تُ َد ِّ٤زُوا
َح َْ٘ َٓ ٦ا َُ٨ِّٔ َٛ ٢و ُظ ِٔی ثَ ِوبَ ِیطٔ َواُِ ٔشُ٠و ُظ ب ٔ َ٤ا ٕ
ات َوص َُو ُٔ ِ ٣
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َز ُج َٕ ١و َٗ َؼ ِت ُط َراح ٔ َُ ٠تطُ ٓ َََ ٤
َرأِ َس ُط َّٓ ٔ َّ ٪اہللَ یَ ِب ٌَ ُث ُط َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ ٍٔ ٣یُ َ٠يِّي َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َسٌِ ٔ٤ت أَ ِح ََ ٤س بِ ََ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ی ُ٘و ُٔ ِ ٢ی َص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َخ ُِ ٤ص ُسن َ ٕن

ئ َوس ِٔسرٕ أَ ِی إ ٔ َِّٔ ٪ی ا ِِ َِ ٟش ََل ٔ
ت ک ُ َِّ ٠ضا س ِٔس ّرا َوَلَ تُ َد ِّ٤زُوا َرأ ِ َس ُط َو ََل
َُ٨ِّٔ ٛو ُظ ِٔی ثَ ِوبَ ِیطٔ أَ ِی یُ َ ٩ُ َّٔ ٜا ِ٤َ ٟی ُِّت ِٔی ث َ ِوبَي ِ ٔن َواُِ ٔشُ٠و ُظ ب ٔ َ٤ا ٕ
ا ٪ا ِل ََ ٩ِ ٣ٔ ٩َُ ٜٔجٔ٤ی ٍٔ ا ِ٤َ ٟا ٔ٢
ُت َ َِّقبُو ُظ كٔی ّبا َوک َ َ

دمحمنب،ریث،ایفسؿ،رمعف نبدانیر،دیعس نب ریبج،رضحت انبابعس ےسرفاتیےہہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےک اپس
اکیصخشوکالایایگسجیکرگدؿاسےکافٹنےنوتڑڈایلیھتافرفہاحتلارحاؾیہںیمرمایگاھت۔آپےنرفامایاسوک(ارحاؾ
ےک)دفونںڑپکفںیہںیمدانفدفافرج ،یےکوتپںےسوجشدی وہےئاپینےساسوکلسغدفافراساکرستمڈاھ وپویکہکن
اہلل اعتیل اس وکایقتم ےک دؿہیبلت زپاتھ وہا ااھٹاگ۔ اوبداؤد ےن اہک ںیم ےن ادمح نب لبنح ےس انس ےہ فہ ےتہک ےھت اس دحثی ںیم
اپچنںیتنسںیہاکیدفڑپکفںںیمانفکاندفرسےاپینافرج ،یےک ےتےسلسغدانیینعیرہلسغںیمج ،یاکہتپاشلمےہرسیتے
رحمؾاکرسہنڈااھانپنوچےھتاےسوخوبشہناگلاناپوچنںیامؽںیمےسنفکدانی۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،دیعسنبریبج،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
وجصخشاحتلارحاؾںیمااقتنؽرکاجےئاسیکزیہجتفنیفکتسکرطحوہیگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1462

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩رحب٣ ،ح٤س بً ٩بیس ،ح٤از٤ً ،زو ایوب ،سٌیس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض

وب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َوأَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُِ َ ٩
وب ث َ ِوبَ ِیطٔ َو َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو ثَ ِوبَي ِ ٔن َو َٗا َ ٢ابِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َٗا َ٢
ًَبَّا ٕ
ض ِ َ ٧ح َو ُظ َٗا ََ ٢و َُ٨ِّٔ ٛو ُظ ِٔی ثَ ِوبَي ِ ٔن َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َٗا َُ ٢سََ ِ ٠مَي َُٗ ٪ا َ ٢أَ ُّی ُ
وب ِٔی ثَ ِوبَي ِ ٔن َو َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو ِٔی ثَ ِوبَ ِیطٔ َزا َز ُسََ ِ ٠مَي َُ ٪و ِح َس ُظ َو ََل تُ َح ُِّ ٨لو ُظ
أَ ُّی ُ

امیلسؿنبرحب،دمحمنبدیبع،امحد،رمعفاویب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعس ےسایسرطحرمفیےہ۔اسرفاتیںیمہیےہ
ہکاےسدفڑپکفںںیمنفکدف۔اوبداؤدےتہکںیہہکامیلسؿےناویبےسوثہیباکظفلافررمعےنوثنیباکظفللقنایکےہ۔اوبدیبعےن
اہکاویبےنیفوثنیبافررمعےنیفوثہیباہکےہافررصػامیلسؿےنہیزایدیتلقنیکےہہک۔اسےکوخوبشہناگلؤ۔
رافی  :امیلسؿنبرحب،دمحمنبدیبع،امحد،رمعفاویب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ

وجصخشاحتلارحاؾںیمااقتنؽرکاجےئاسیکزیہجتفنیفکتسکرطحوہیگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1463

راوی ٣ :شسز ،ح٤از ،ایوب ،سٌیس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض

ض ب ٔ ٌَِ ٤ى َي ُسََ ِ ٠مَي َِٔ ٪ی ث َ ِوبَي ِ ٔن
وب ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
دسمد،امحد،اویب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسےسایسرطحرمفیےہسجرطحامیلسؿےسیفوثنیبرمفیےہ۔
رافی  :دسمد،امحد،اویب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزفںاکایبؿ
وجصخشاحتلارحاؾںیمااقتنؽرکاجےئاسیکزیہجتفنیفکتسکرطحوہیگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1464

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ح ،٥ٜسٌس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض

ض َٗا ََ ٢و َٗ َؼ ِت ب ٔ َز ُج ٕ١
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜسٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َحَ٧ ٕ ٦ا َٗ ُت ُط َٓ َ٘ َت َِ ٠ت ُط َٓأت ُ َٔی بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢اُِ ٔشُ٠و ُظ َو َُ٨ِّٔ ٛو ُظ َو ََل ُت َِ ُّلوا َرأِ َس ُط َو ََل ُت َ َِّقبُو ُظ
ُٔ ِ ٣
كٔی ّبا َُّٓٔ َّ ٧ط یُ ِب ٌَ ُث یُض ٔ ُّ١

امثعؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،مکح،دعسنب ریبج،رضحت انبابعسےسرفاتیےہہک اکیارحاؾفاےلصخشیک افینٹنےناس
یکرگدؿوتڑدیسجےساسیکومتفاعقوہیئگسپاسیکتیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمالیئ یئگ۔آپ ےن
رفامای اس وکلسغ دف افر نفک دف نکیلاس اک رس ہنڈوکھ افر اس ےک رقبی وخوبش ہن ےل اجؤ ویکہکن فہ(ایقتم ےک دؿ) کیبل اتہک وہا
اےھٹاگ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،مکح،دعسنبریبج،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ

وھجیٹمسقاھکےناکانگہ
ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
وھجیٹمسقاھکےناکانگہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1465

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ػباح ،بزار ،یزیس ب ٩ہارو ،٪ہظا ٦ب ٩حشا٣ ،٪ح ٥زب ٩سيری ،٩حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼين

ا ٪بِ ٔ٩
اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح ا َِ ٟبزَّا ُز َح َّسث َ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
یَ ٤ِٔ ً ٩ِ ًَ ٩ز َ
و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩ح َّش َ
ار َ
َٕ ًَل َی یَٔ٤ي ٕن َِ ٣ؼبُ َورة ٕکَاذٔبّا َٓ َِ ٠یت ََب َّوأ ِب ٔ َو ِجضٔطٔ ََ ٌَ ِ٘ ٣س ُظ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ
ُح َؼي ِ ٕن َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠حَ ٠
مح
دمحمنبابصح،زبار،سیدینباہرفؿ،اشہؾنباسؿ ،مدنبریسنی،رضحترمعاؿنبنیصحےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل

ہیلعفآہلفملسےنرفامایوجصخش(یسکاحمکفریغہیکسلجمںیم)وبحمسوہرک(ایددیہفداہتسن)وھجیٹمسقاھکےلوتفہاانپاکھٹانمنہجںیم
انبےل۔

مح
رافی  :دمحمنبابصح،زبار،سیدینباہرفؿ،اشہؾنباسؿ ،مدنبریسنی،رضحترمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببیسکاکامؽامرےنیکاخرط(وھجڑی)مسقاھکےناکایبؿ
ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
اببیسکاکامؽامرےنیکاخرط(وھجڑی)مسقاھکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1466

راوی ٣ :ح٤س بً ٩یسي ،ہ٨از ب ٩رسی ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ط٘ی ،ٙحرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز

یِ ًَ ٩ِ ًَ ٙب ٔس اہللٔ
اٟس ِّی ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ ٍَ َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي َو َص َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩

ئ ُِ ٣شَ ٔ َِٟ ٥ٕ ٔ ٠ی اہللَ
َٕ ًَل َی یَٔ٤ي ٕن ص َُو ٓ َٔیضا َٓا ٔج ْز َ ٔ ٟی ِ٘ َت ٔل ٍَ ب ٔ َضا َ٣ا َ ٢ا ِ٣ز ٔ ٕ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠حَ ٠

ا ٪بَ ِیىٔي َوبَي ِ َن َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٟی ُضوز ٔأَ ِر ْق َٓ َح َح َسنٔی َٓ َ٘ َّس ُِ ٣ت ُط إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي
ا ٪ذََ ٔ ٟ
َک َ َ
َوص َُو ًََِ ٠یطٔ ُ َِـ َبا َُ٘ َٓ ٪ا َ ٢اْلِ َ ِط ٌَ ُث ِ ٔ َّی َواہللٔ ک َ َ
ٕ ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢لٔی أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٟ
َ بَ ِّی َُِ ٠ُٗ ٍْ ٨ت َلَ َٗا ََِ ٠ٟٔ ٢ی ُضوز ٔ ِّی ا ِحِ ٔ ٠

آَخ ِاْل َیٍٔ
ٕ َو َی ِذ َص ُب ب ٔ َ٤الٔی َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی إ ٔ ََّّ ٪أ ٟذ َ
و ٪بٔ ٌَ ِضسٔ اہللٔ َوأَیِ َ٤أ٧ض ٔ ِ ٥ثَ َ٨ّ ٤ا َّٗ ٔ ٠یَل إلٔ َی ٔ ٔ
یَ ٩ی ِظتَرُ َ
إٔذّا َی ِحُ ٔ ٠
دمحمنبیسیع،انہدنبرسی،اوباعمفہی،اشمع،،قیق،رضحتدبعاہللنبوعسمدےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای وج صخش یسک املسمؿ اک امؽ امر ےن یک رغض ےس مسق اھکےئ اگ وت فہ (ایقتم ےک دؿ) اہلل ےس اس احؽ ںیم ےلم اگ ہک اہلل
اعتیلاس رپانبضغکوہاگ۔ اثعشےناہک۔دخباآپ ےن ہیدحثیریمےہیضق ےک ہلسلسںیماراشد رفامیئیھت۔ وصرتہییھت
ہکریمےافراکیوہیدیےکدرایمؿاکیزنیمرتشمکیھتنکیلاسےناسارتشاکےسااکنررکدای وتںیمروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسیکدختمںیمےلایگ۔یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےن ھجےسوپاھچہکایکریتےاپسوکیئوگاہےہ؟ںیمےنرعض
ایکںیہنآپےناسوہیدیےسرفامایوتمسقاھکںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!بتوتہیریمااسراامؽزہپرک
اجےئاگوتاہللاعتیلےنرقآؿاپکںیمہیآتیانزؽرفامیئ(رتہمج)وجولگاہللےکانؾرپوھتڑےامؽینعیداینےکوصحؽیکاخرط
مسقوھجیٹاھکےتںیہاؿاکآرختںیموکیئہصحںیہن۔
رافی  :دمحمنبیسیع،انہدنبرسی،اوباعمفہی،اشمع،،قیق،رضحتدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
اببیسکاکامؽامرےنیکاخرط(وھجڑی)مسقاھکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1467

راوی ٣ :ح٤وز ب ٩خاٟسَ ،فیابی ،حارث ب ٩س٠مَيُ ،٪کزوض ،حرضت اطٌث بٗ ٩یص

وض ًَ ِ ٩اْلِ َ ِط ٌَثٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص أَ َّ٪
ُکزُ ْ
ْفیَاب ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُُ ٩سََ ِ ٠مَي ََ ٪ح َّسثَىٔي ُ ِ
َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا ا ِِ ٔ ٟ

َّ
َّ
رضم ٔ ُّی َیا
رض َِ ٣و َت ا ِخ َت َؼ َ٤ا إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِٔ ٥َ ٠ی أَ ِرقٕ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ََ٘ َٓ ٩ٔ ٤ا َ ٢ا َِ ٟح ِ َ
َر ُج َّل َٔ ٨ِ ٔ ٛ ٩ِ ٣س َة َو َر ُج َّل َٔ ٩ِ ٣ح ِ َ

َ بَ ِّی ََٗ ٍْ ٨ا ََ ٢لَ َو َل ٩ِٔ ٜأ ُ َح ُِّٔ ٠طُ َواہللُ َی ٌِ َ ٥ُ ٠أََ َّ ٧ضا أَ ِرضٔي
یضا أَبُو َص َذا َوه ٔ َی ِٔی َی ٔسظ ٔ َٗا ََ ٢ص َِ َٟ ١
َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪أَ ِرضٔي اُِ َت َؼبََ ٔ ٨
یضا أَبُو ُظ َٓ َت َضیَّأ َا ِل ٔ٨ِ ٜس ُّٔی َِ ٠ٟٔیٔ٤ي ٔن َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َی ِ٘ َت ٔل ٍُ أَ َح ْس َّ ٣اَل ب ٔ َیٔ٤ي ٕن إ ٔ ََّل َ ٔ َِٟی اہللَ
اُِ َت َؼبََ ٔ ٨
َوص َُو أَ ِج َذ َُ٘ َٓ ٦ا َ ٢ا ِل ٔ٨ِ ٜس ُّٔی ه ٔ َی أَ ِر ُؿ ُط
ومحمد نب اخدل ،رفاییب ،احرث نب امیلسؿ ،رکدفس ،رضحت اثعش نب سیق ےس رفاتی ےہہک ہلیبق دنکہ افر رضح ومت ےک رےنہ
فاےل دف وصخشں ےن یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس یک دختم ںیم اکی ایسی زنیم ےک قلعتم ڑگھجا ایک وج نمی ںیم یھت۔ رضحیمصخش
ےناہکایروسؽاہلل!فہزنیمریمیےہاسےکابپےن ھجےسزربدیتسنیھچیلیھتابفہزنیماسےکاپسےہ۔آپےناس

ےسوپاھچہکایکریتےاپسوکیئوگاہےہ؟اسےناہک۔ںیہن۔نکیلفہمسقاھکےئاسوطررپہکدخباںیمںیہناجاتنہکہیزنیماس
یکےہ افرہیہک اس ےس ریمےابپ ےن بصرکیل یھت۔ہینسرکدنکیصخشمسق اھکےنےکےئلایتر وہایگروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایوجصخشوھجیٹمسقاھکرکیسکاکامؽامرےاگوتایقتمےکدؿفہاہللاعتیلےساساحؽںیمےلماگہکاعصااء
ےٹکوہےئوہںےگ۔دنکیصخشےنبجہیفدیعینسوتوبال۔ہیزنیمفاقعةایسیکےہ۔
رافی  :ومحمدنباخدل،رفاییب،احرثنبامیلسؿ،رکدفس،رضحتاثعشنبسیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
اببیسکاکامؽامرےنیکاخرط(وھجڑی)مسقاھکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1468

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،ابواحوؾ ،س٤اک٤٘٠ً ،ہ ب ٩وائ ،١حرضت وائ ١ب ٩ححز

رضم ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢جا َئ
َح َّسثَ َ٨ا َص َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اٟس ِّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ ِ ٍَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩بِ َٔ ٩وائ ٔ ٔ ١بِ ُٔ ٩ح ِحز ٕا َِ ٟح ِ َ

َّ
َّ
رضم ٔ ُّی َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
رض َِ ٣و َت َو َر ُج َْ ٨ِ ٔ ٛ ٩ِ ٣ٔ ١س َة إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٟح ِ َ
َر ُج َْ ٩ِ ٣ٔ ١ح ِ َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّ ٪ص َذا َََُ ٠بىٔي ًَل َی أَ ِرقٕ کَاِ َ ٧ت ْٔلَبٔی َٓ َ٘ا َ ٢ا ِل ٔ٨ِ ٜس ُّٔی ه ٔ َی أَ ِرضٔي ِٔی یَسٔی أَ ِز َرًُ َضا َِ ٟی َص َٟطُ ٓ َٔیضا َح ٌَّٗ ٙا ََ٘ َٓ ٢ا َ٢
َّ
َّ
َٕ
َ بَ ِّی ََٗ ٍْ ٨ا َََ ٢ل َٗا ََ ٠َ َٓ ٢
رضم ٔ ِّی أَ ََ ٟ
َ یَٔ٤یُ ُ٨ط َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إُٔ َّ ٧ط َٓا ٔج ْز َلَ یُ َبالٔی َ٣ا َحَ ٠
أ ٨َّ ٟي ُّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٠ِ ٔ ٟ ٥َ ٠ح ِ َ

ٕ َُ ٟط َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِزبَ َز
ًََِ ٠یطٔ َِ ٟی َص یَ َت َو َّر َُ َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص َ ٟ
ََ ُٔ ٨ِ ٣ط إ ٔ ََّل ذَا َک َٓاَ ِ ٧لَ ٔ ٟ ََٙ ٠ی ِحَ ٔ ٠
َٕ ًَل َی َ٣ا َٕ ٔ ٟ ٢یأِک ُ َُ ٠ط هَ ا٤ّ ٔ ٟا ََ ٟی َِ٘ ٠ي َ َّن اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١وص َُو ًَ ُِ ٨ط ٌُِ ٣ز ٔ ْق
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َ٣ا َٟئ ٔ َِ ٩حَ ٠
انہد نب رسی ،اوباوحص ،امسک ،ہمقلع نب فالئ ،رضحت فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختم ںیم اکی رضحیم افر اکی دنکیصخش آای۔ رضحیم ےن اہک ای روسؽ اہلل!اس ےن  ھج ےس ریمی زنیم نیھچ یل ےہ وج ریمے
ابپیکیھت۔دنکہےناہکفہزنیمریمیےہفہریمےہضبقںیمےہافرںیمیہاسںیماکتشرکاتوہں۔اسزنیمںیماساکوکیئ
قحںیہن ےہ ہینس رکروسؽ اہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن رضحیمےنوپاھچہک ایکریتا وکیئوگاہےہ؟اس ےناہک ںیہن۔آپ ےن
رفامای وت رھپ ریتے فاےطس اس یک مسق ےہ۔ رضحیم ےن اہک۔ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ہی افرج صخش ےہ اس وک وھجیٹ مسق
اھکےنںیموکیئابکںیہن ےہ۔فہیسکابتےسرپزیہںیہنرکات۔آپےنرفامایابریتےےیلاسےکوساوکیئراہتسںیہنےہہک
وتاسےسمسقےل(ینعیوتاسےسرصػمسقیہےلاتکسےہارگہچافرجیہویکںہنوہ)ہینسرک دنکیصخشمسقاھکےنےکےیل

الچ بج اس ےن ھٹیپ ریھپ یل وت آپ ےن رفامای دھکی وج صخش یسک اک امؽ زہےنپ ےک ےیل وھجیٹ مسق اھکےئ اگ۔ فہ اہلل ےس اس احؽ ںیم
ےلماگہکاہللاعتیلاسےسانراضوہاگافرفہاسرپاگنہہنرفامےئاگ۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباوحص،امسک،ہمقلعنبفالئ،رضحتفالئنبرجح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکربنمےکاسےنموھجیٹمسقاھکانانگہمیظعےہ
ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکربنمےکاسےنموھجیٹمسقاھکانانگہمیظعےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1469

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،اب٤٧ ٩ير ،ہاط ٥ب ٩ہاطً ،٥بساہلل ب ٩نشلاض ،آٛ ٢ثير ب ٩ػ٠ت ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

ض ٔ ٩ِ ٣آ َٔٛ ٢ثٔير ٔبِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َح َّسثَ َ٨ا َصا ٔط ُ ٥بِ َُ ٩صا ٔط ٕ ٥أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ن ِٔش َلا ٕ
ٕ أَ َح ْس ً ٔ َِ ٨س ٔ٨ِ ٣بَر ٔی َص َذا ًَل َی
اٟؼَّ ِ٠تٔ أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َی ِحُ ٔ ٠

رض إ ٔ ََّل َت َب َّوأَ ََ ٌَ ِ٘ ٣س ُظ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ أَ ِو َو َج َب ِت َُ ٟط ا٨َّ ٟا ُر
َیٔ٤ي ٕن آث ََٔ ٍٕ ٤و َِ ٟو ًَل َی س َٔوا ٕک أَ ِخ َ َ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،انب ریمن ،اہمش نب اہمش ، ،دبعاہلل نب یسَااس ،آؽ ،ریث نب تلص ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وکیئ صخش ااسی ںیہن ےہ وج ریمے ربنم ےک اپس وھجیٹ مسق اھکےئ ارگہچ فہ اکی اتزہ
وسماکےکےیلیہویکںہنوہرگمہیہکاسےناانپاکھٹانمنہجںیمانبایل(ایہیاہکہکاسےکےیلدفزخفابجوہیئگ)
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،انبریمن،اہمشنباہمش،دبعاہللنبیسَااس،آؽ،ریثنبتلص،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریغاہللیکمسقاھکےناکایبؿ
ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
ریغاہللیکمسقاھکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1470

راوی  :حش ٩بً ٩لیً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز زہزی ،ح٤یس ،بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َٕ َٓ َ٘ا َِٔ ٢ی َح ِٔٔ ٠طٔ َو َّ
اَٟل ٔ
ت ََِٓ ٠ی ُ٘ ََِ ١ل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّل اہللُ َو ََٗ ٩ِ ٣ا ََ ٔ ٟ ٢ؼاح ٔبٔطٔ َت ٌَا َ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠حَ ٠

أ ُ َٗا ِٔ ٣ز َک َٓ َِ ٠ی َت َؼ َّس ِ ٚبٔظَ ِی ٕئ

نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعمزرہی،دیمح،نبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ّلل
ےنرفامایسجےنمسقاھکیئافراینپمسقںیمویںاہکہکںیمالت(اکیتباکانؾ)یکمسقاھکاتوہںوتاسوکاچےئہہک َ ال ِإلَ َة ِإ َّ الا َُّ
ہہک(رکدجت دیاامیؿ رک)ےلافرسجےن اےنپاسیھتےسویںاہکہکآؤوجات ںیلی وتاس وکاچےئہہک فہوکیئزیچراہدخا ںیم دصہق
رکے(اتہکاسانگہاکافکرہوہاجےئ)۔
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعمزرہی،دیمح،نبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
ریغاہللیکمسقاھکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1471

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذً ،وٖ٣ ،ح٤س ب ٩سيری ،٩حرضت ابوہزیزہ

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِو ْٖ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َت ِحُٔ ٔ ٠وا بٔآبَائَٔ ٥ِ ُٜو ََل بٔأ ُ ََّ ٣ضاتَٔ ٥ِ ُٜو ََل بٔاْلِ ََ ِ ٧ساز ٔ َو ََل َت ِحُٔ ٔ ٠وا إ ٔ ََّل بٔاہللٔ َو ََل َت ِحُٔ ٔ ٠وا بٔاہللٔ إ ٔ ََّل َوأَْمُتْن َػازُٔٗو َ٪
دیبعاہللنباعمذ،وعػ،دمحمنبریسنی،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےنپابوپں
امؤں افروتبںیکمسقتماھکؤ۔ہکلباہللےکوسایسکیکیھبمسقتماھکؤافراہللیکمسقیھبرصػاسوصرتںیماھکؤبجہکمت
ےچسوہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،وعػ،دمحمنبریسنی،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابپدادایکمسقاھکےنیکاممتعن
ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ

ابپدادایکمسقاھکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1472

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہيرً ،بیساہلل ب٤ً ٩ز٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز ،حرضت ً٤زب ٩خلاب

اب أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اَ ٪حأّٟٔا
ٕ بٔأَبٔیطٔ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ یَ َِ ٨ضا ُ ٥ِ ٛأَ َِ ٪ت ِحُٔ ٔ ٠وا بٔآبَائٔ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥ِ ُٜک َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِز َر َُ ٛط َوص َُو ِٔی َر ِٛبٕ َوص َُو َی ِحُ ٔ ٠
ٕ بٔاہللٔ أَ ِو َ ٔ ٟی ِشِ ُٜت
ََِٓ ٠ی ِحِ ٔ ٠
ادمح نب ویسن ،زریہ،دیبع اہلل نبرمع ،انعف ،انب رمع ،رضحت رمعنب  ءاب ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت فہ روسؽ اہلل یلص اہللہیلع
فآہلفملسےسےلماساحؽںیمہکفہ(رمع)اکیاقہلفںیمےھتافر(رپایناعدتےکاطم ق)آابؤادجادیکمسقاھک رےہےھتآپ
ےنرفامایاہللاعتیلمتوکآابؤادجادیکمسقاھکےنےسعنمرفامایےہ افرارگیسکفہجےسمسقاھکینیہوہوتاہللیکمسقاھکؤایرھپاخومش
روہ۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،دیبعاہللنبرمع،انعف،انبرمع،رضحترمعنب ءاب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
ابپدادایکمسقاھکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1473

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨بً ،١بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سا ،٥ٟحرضت ً٤ز

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔي اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ٢
َاُکا َو ََل آث ٔ ّزا
َسٌَ ٔ٤ىٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ إلٔ َی بٔآبَائَٔ ٥ِ ُٜزا َز َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ ٓ ََواہللٔ َ٣ا َح َُِ ٔ٠ت ب ٔ َض َذا ذ ٔ ّ
ادمح نب لبنح ،دبعارلزاؼ،رمعم ،زرہی ،اسمل ،رضحت رمع ےس یہی دحثی اکی دفرسیدنس ےکاسھت رمفی ےہ اس ںیم ہی ااضہف
ےہہکرھپزدنیگرھبںیمےنریغاہللیکمسقہناھکیئہنااصۃلافرہناکحتی۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،رضحترمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
ابپدادایکمسقاھکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1474

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،ازریص ،حرضت سٌیس ب ٩ابی ًبیس سے روایت ےہ ٛہ ًبساہلل ب٤ً ٩ز

ٔیص َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ ٟح َش َ ٩بِ ًَُ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ًُٔ ٩ب َ ِی َس َة َٗا ََ ٢س ٍَ ٔ٤ابِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
َٕ بٔ َِي ِر ٔاہللٔ
ًُ ََ ٤ز َر ُج َّل یَ ِحُ ٔ ٠
ٕ ََل َوا ِلَ ٌِ َٜب ٍٔ َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز إنٔيی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢حَ ٠

َش َک
َٓ َ٘ ِس أَ ِ َ

دمحمنبالعء،ادرسی،رضحتدیعسنبایبدیبعےسرفاتیےہہکدبعاہللنبرمعےناکیصخشوکانسفہہہکراہاھتہک۔ںیہن۔مسقےہ
ہبعکہک۔(ینعی فہہبعکیکمسق اھکراہاھت)وتاںوہںےناہکںیم ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانس۔آپرفامےتےھت۔سج
ےنریغاہللیکمسقاھکیئاسےنرشکایک۔
رافی  :دمحمنبالعء،ادرسی،رضحتدیعسنبایبدیبعےسرفاتیےہہکدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
ابپدادایکمسقاھکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1475

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩زاؤز ،اسٌ٤ی ١ب ٩جٌْف ،ابوسہی٧ ،١آٍ ب٣ ٩اً ،َٟا٣ز ،حرضت ك٠حہ بً ٩بیس اہلل

ْف ا َِ ٤َ ٟسن ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی ُس َض ِی َٕ٧ ١آ ٔ ٍٔ بِ ٔ٣َ ٩ا َٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی ًَا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

َ
َ
رعاب ٔ ِّی َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِٓ٠حَ َوأَبٔیطٔ إ ٔ َِ ٪ػ َس َٚ
أَّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤كَ َِ ٠ح ٍَ بِ ًَُ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ َی ٌِىٔي ِٔی َحسٔیثٔ ٗٔؼَّ ٍٔ اْلِ ِ َ
َز َخ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٍَ ٨وأَبٔیطٔ إ ٔ َِ ٪ػ َس َٚ

امیلسؿنبداؤد،اامسلیعنبرفعج،اوبلیہس،انعفنب امکل،اعرم،رضحتہحلطنبدیبع اہللےساکیارعایبےکہصقںیمذموکرےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمسقےہاس ےکابپیکاس ےنرماد اپیئ۔ارگہیاچسےہوتتنجںیمدالخوہاگمسق
اسےکابپیکارگہیاچسےہ۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،الیعمسنبرفعج،اوبلیہس،انعفنبامکل،اعرم،رضحتہحلطنبدیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ظفلاامتنرپمسقاھکےناکایبؿ
ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
ظفلاامتنرپمسقاھکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1476

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہير ،وٟیس ب ٩ثٌ٠بہ ،اب ٩بزیسہ ،حرضت بزیسہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُزصَي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ َُ ٩ث ٌََِ ٠ب ٍَ َّ
اٟلائ ُّٔی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ

َٕ بٔاْلِ َ َ٣اَِ ٠َٓ ٍٔ َ ٧ی َص ٔ٨َّ ٣ا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠حَ ٠

ادمحنبویسن،زریہ،فدیلنبہبلعث،انبربدیہ،رضحتربدیہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوج صخش
ظفلاامتنیکمسقاھکےئفہمہںیمےسںیہنےہ۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،فدیلنبہبلعث،انبربدیہ،رضحتربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسقاھکےنںیماانپاچبؤرکانیلافدئہںیہناتشخب
ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
مسقاھکےنںیماانپاچبؤرکانیلافدئہںیہناتشخب

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1477

راوی ٤ً :زو بً ٩وٖ٣ ،شسز ،ہظیً ،٥باز ب ٩ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و َٕٗ ٪ا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِی ْ ٥ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ًَْ ٩ِ ًَ ٥بَّاز ٔبِ ٔ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َ َٗا ََ ٣ُ ٢ش َّس ْز َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرن ٔی ًَ ِب ُس اہللٔ
َ ًََِ ٠ی َضا َػاحٔبُ َ
َ ًَل َی َ٣ا ی َُؼ ِّس ُٗ َ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَٔ٤یَ ُ٨

بِ ُ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز ص َُ٤ا َواح ْٔس ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح َو ًَبَّازُ بِ ُ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح

رمعفنبوعػ،دسمد،میشہ،ابعدنباوباصحل،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایریتیمسق
اک اابتعر اس زیچ رپ ےہ سج رپ ریتا اسیھت ریتی یدص قی رکے۔ دسمد ےن ہغیصب اابخر دبعاہلل نب ایب اصحل ےس رفاتی یک ےہ۔

اوبداؤدےتہکںیہہکابعدنبایباصحلافردبعاہللنبایباصحلاکییہصخشےکدفانؾںیہ۔
رافی  :رمعفنبوعػ،دسمد،میشہ،ابعدنباوباصحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
مسقاھکےنںیماانپاچبؤرکانیلافدئہںیہناتشخب

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1478

راوی ٤ً :زو ب٣ ٩ح٤س ،ابواح٤س ،ارسائی ،١ابزاہی ٥بً ٩بساَلًلی ،حرضت سویس ب ٩ح٨و٠ہ

 ٩ِ ًَ ١إٔبِ َزاصٔی َ ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی ًَ َِ ٩ج َّستٔطٔ ًَ ِ٩
رسائ ٔی ُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا٨َّ ٟاٗ ٔ ُس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أَ ِح ََ ٤س اٟزُّبَي ِر ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِ َ
 ١بِ ُُ ٩ح ِحز َٕٓأ َ َخ َذ ُظ ًَ ُس ٌّو َُ ٟط َٓ َت َ َّ
َح َد
َخ ِج َ٨ا ُ ٧زٔی ُس َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ٨َ ٌَ ٣ا َوائ ٔ ُ
أَب ٔ َ
یضا ُس َویِ ٔس بِ َٔ ٩ح ِ٨وَ ََٗ ٍَ ٠ا ََ َ ٢
ا ِِ َ٘ ٟو ُ ٦أَ َِ ٪ی ِحُٔ ٔ ٠وا َو َح َُِ ٔ٠ت أَُ َّ ٧ط أَخٔی َٓ َدلَّی َسبٔی َ٠طُ َٓأ َ َت ِی َ٨ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ ِرتُطُ أَ َّ ٪ا ِِ َ٘ ٟو ََ ٦ت َ َّ
َح ُجوا أَ ِ٪
َی ِحُٔ ٔ ٠وا َو َح َُِ ٔ٠ت أَُ َّ ٧ط أَخٔی َٗا ََ ٢ػ َسٗ َِت ا ِِ ٤ُ ٟش ٥ُ ٔ ٠أَ ُخو ا ِِ ٤ُ ٟش٥ٔ ٔ ٠
رمعف نب دمحم ،اوبادمح ،ارسالیئ ،اربامیہ نب دبعاالیلع ،رضحت وسدی نب ہلظنح ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت مہ روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےک اپس اجےن ےک ارادہ ےس ےلکن امہرے اسھت فالئ نب رجح یھب ےھت۔ راےتس ںیم اؿ ےک اکی دصخش ےن اؿ وک
رفکایلسپولوگںےنوھجیٹمسقاھکےنوکربااجاننکیلںیمےنمسقاھکیلہکہیریمےاھبیئںیہوتاسےناؿوکوھچڑ دای۔بجمہ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمےچنہپوتںیمےناسرافاہعقآپےکوگشسگارایکافررعضایکہکریمےاسویھتں
ےن وھجیٹ مسق وک ربا وصتر رکےت وہےئ مسق ہن اھکیئ نکیل ںیم ےن مسق اھک یل ہک ہی ریمے اھبیئ ںیہ (احالہکن بسن ےک احلظ ےس ہی
ریمےاھبیئںیہنںیہ)آپےنرفامایوتےنچسیہاہکےہویکہکناکیاملسمؿدفرسےاملسمؿاکاھبیئوہاتےہ۔
رافی  :رمعفنبدمحم،اوبادمح،ارسالیئ،اربامیہنبدبعاالیلع،رضحتوسدینبہلظنح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االسؾےکوسایسکافرتلمںیموہاجےن یکمسقاھکان
ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
االسؾےکوسایسکافرتلمںیموہاجےنیکمسقاھکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1479

راوی  :ابو توبہ ،ربیٍ ب٧ ٩آٌٍ٣ ،اویہ ب ٩سَل ،٦یحٌي ب ٩ابی ٛثير ،حرضت ثابت ب ٩ؿحاک

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َت ِوبَ ٍَ اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ٍُ بِ َُ ٩س ََّلَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔير ٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو ٗ ٔ ََلبَ ٍَ أَ َّ ٪ثَاب ٔ َت بِ َ٩
اٟـحَّا ٔک أَ ِخب َ َر ُظ أََّ٧طُ بَا َی ٍَ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ِح َت َّ
َّ
اٟظ َح َزة ٔأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٩ِ ٣َ ٢
َٕ بَُٔ ٍٕ ٠َّ ٔ٤ي ِر ٔ ِٔ ٍٔ٠َّ ٣اْل ٔ ِس ََل ٔ ٦کَاذ ٔ ّبا َٓ ُض َو َ٤َ ٛا َٗا ََ ٢و ََ َٗ ٩ِ ٣ت ََ ١نٔ َِش ُط بٔظَ ِی ٕئ ًُ ِّذ َب بٔطٔ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا ََ ٍٔ٣وَِ ٟی َص ًَل َی َر ُج ٕ١
َحَ ٠
ِ َ ٧ذ ْر ٓ ٔ َمَي ََل َی ُِ ُٜٔ٠٤ط
اوبوتہب،رعیبنبانعف،اعمفہینبالسؾ،ییحینبایب،ریث،رضحتاثتبنباحضکےسرفاتیےہہکاوھنںےنروضاؿانیمدرتخ
ےکےچینروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےستعیبیک یھت۔آپےن رفامایوجصخش مسقاھکےئ االسؾ ےکوسایسک دنیںیمدالخ
وہےنیکافرفہوھجاٹوہوتفہفاسییہوہاجےئاگاسیجاسےناہک(الثمیسکےناہکارگںیمہیاکؾرکفںوتوہیدیوہںافرفہاسمسقںیم
وھجاٹوہوتفہوہیدییہوہاگ)افروجصخشسجزیچےکذرہعیوخدیشکرکےاگ وتآرختںیماسوکایسزیچےسذعابدایاجےئاگافر
یسکصخشرپفہذنرالزؾںیہنآیتوجاسےکاایتخرںیمہنوہ۔(الثموکیئصخشیسکدفرسےصخشیکویبیوکالطؼدےنییکذنرامؿ
ےل۔)
رافی  :اوبوتہب،رعیبنبانعف،اعمفہینبالسؾ،ییحینبایب،ریث،رضحتاثتبنباحضک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
االسؾےکوسایسکافرتلمںیموہاجےنیکمسقاھکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1480

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١زیس ب ٩حباب ،حشين ،اب ٩واٗسً ،بساہلل ب ٩بزیس ،حرضت بزیسہ

اب َح َّسثَ َ٨ا ُح َشي ِ ْن َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩واٗ ٔ ٕس َح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َب ٔ

ا٪
ا ٪کَاذٔبّا َٓ ُض َو َ٤َ ٛا َٗا ََ ٢وإ ٔ ِ ٪ک َ َ
یئ ِٔ ٩ِ ٣اْل ٔ ِس ََل ٪ِ ٔ َّٓ ٔ ٦ک َ َ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠حَ ٠
َٕ َٓ َ٘ا َ ٢إنٔيی بَز ٔ ْ
َػازّٔٗا ََٓ ٩َِ ٠ی ِز ٔج ٍَ إلٔ َی ِاْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦سا٤ّ ٔ ٟا

ادمحنبلبنح،زدینبةحب،نیسح،انبفادق،دبعاہلل نبربدی،رضحتربدیہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایوجصخشمسقاھکےئافرویںےہک(ہکارگںیماسرطحاکاکؾرکفںوت)ہکںیماالسؾےسربیوہںافرفہوھجاٹوہوتفہفاسی
یہوہاجےئاگاسیجہکاسےناہک(ینعیاالسؾےسلکناجےئاگ)ا فرارگفہاچسےہوتیھباالسؾںیمالسیتمےکاسھتدالخہنوہےکس

اگ۔(ینعیانگہرضفرےلماگ)
رافی  :ادمحنبلبنح،زدینبةحب،نیسح،انبفادق،دبعاہللنبربدی،رضحتربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشاسنلہناھکےنیکمسقاھکےل
ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
وجصخشاسنلہناھکےنیکمسقاھکےل

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1481

راوی ٣ :ح٤س بً ٩یسي ،یحٌي بًَ ٩لء٣ ،ح٤س ب ٩یحٌي  ،حرضت یوسٕ بً ٩بساہلل ب ٩سَل٦

ٕ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩س ََلٕ ٦
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩حب َ
َّا ٩ِ ًَ ٪یُو ُس َ

َّ
َّ
سة ٕ َٓ َ٘ا ََ ٢ص ٔذظ ٔإ ٔ َز ُاَ ٦ص ٔذظ ٔ
َٗا ََ ٢رأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠و َؿ ٍَ َت َِ ٤ز ّة ًَل َی َ ِ ٔ ٛ

دمحم نب یسیع ،ییحی نب العء ،دمحم نب ییحی ،رضحت ویفس نب دبعاہلل نب السؾ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسوکداھکیہکآپےنرفیٹےکاکیڑکٹےرپوجھکرریھکافررفامایہیوجھکراسرفیٹاکاسنلےہ۔
رافی  :دمحمنبیسیع،ییحینبالعء،دمحمنبییحی،رضحتویفسنبدبعاہللنبالسؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
وجصخشاسنلہناھکےنیکمسقاھکےل

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1482

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل٤ً ،ز ب ٩حٔؽ٣ ،ح٤س ب ٩ابی یحٌي

ٕ بِ ٔ٩
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسث َ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َی ِحٌَي ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا صَ ُ
یس اْلِ َ ًِ َورٔ ًَ ِ ٩یُو ُس َ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩س ََلِ ٣ٔ ٕ ٦ث َ٠طُ
اہرفؿنبدبعاہلل،رمعنبصفح،دمحمنبایبییحیاکیدفرسیدنسےسرضحتویفسنبدبعاہللنبالسؾےسایسرطحرمفیےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،رمعنبصفح،دمحمنبایبییحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسقںیمااشنءاہللاگلدانی
ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
مسقںیمااشنءاہللاگلدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1483

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١سٔیا ٪ایوب٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز یَ ِب ُّ ُ٠بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٩ِ ٣َ ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
اس َت ِثى َي
َحَ ٠
َٕ ًَل َی َیٔ٤ي ٕن َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ َٓ َ٘ ِس ِ
ادمحنبلبنح،ایفسؿاویب،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجےنیسک
اکؾرپمسقاھکیئرھپاہکااشنءاہلل(ینعیارگاہللےناچاہ)وتاسےناانثتسءایک۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ایفسؿاویب،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
مسقںیمااشنءاہللاگلدانی

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1484

ًیسي ٣شسزً ،بساٟوارث ،ایوب٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز
راوی ٣ :ح٤س بٰ ٩

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي َو َُ ٣ش َّس ْز َو َص َذا َحسٔی ُث ُط َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوارٔ ٔ
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا َ٢
ث ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َاس َت ِثى َي َّٓ ٔ َِ ٪طا َئ َر َج ٍَ َوإ ٔ َِ ٪طا َئ َت َز َک َُيِرَ ح ٔ ِٕ ٨ث
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠حَ ٠
َٕ ٓ ِ
دمحمنبٰیسیعدسمد،دبعاولارث،اویب،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
وج صخش مسق اھکےئ افر رھپ اانثتسء رک دے(ینعی ااشنء اہلل ہہک دے) وت فہ اچےہ وت مسق وک وپرارکے افر اچےہ ہنرکے وت فہ احثن ہن
وہاگ۔
رافی  :دمحمنبٰیسیعدسمد،دبعاولارث،اویب،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکمسقسکرطحیکوہیتیھت
ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکمسقسکرطحیکوہیتیھت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1485

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س اب٣ ٩بارک٣ ،وسي ،بً٘ ٩بہ ،سا ،٥ٟحرضت اب٤ً ٩ز

ا٪
وسي بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب ٍَ ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢أَ ِٛثَرُ َ٣ا ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٣ُ ٩
وب
ٕ ب ٔ َض ٔذظ ٔا َِ ٟیٔ٤ي ٔن ََل َو ُٔ ٠ِّ َ٘ ٣ب ا ِٔ ُ٠ُ٘ ٟ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِحُ ٔ ٠
دبعاہللنبدمحمانبابمرک ،ومیس،نبہبقع،اسمل،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہک یبن یلصاہللہیلعفآہلفملسارثک ویںمسقاھکای
بیک)۔
ب(ںیہنمسقےہ َفمُ َقل ّ ِ ِبال ْ ُقلُو ِ
رکےتےھت۔ َ ال َفمُ َقل ّ ِ ِبال ْ ُقلُو ِ
رافی  :دبعاہللنبدمحمانبابمرک،ومیس،نبہبقع،اسمل،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکمسقسکرطحیکوہیتیھت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1486

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١وٛیًٍ ،رک٣ہ ،ب٤ً ٩ارً ،اػ ٥ب ٩ط٤یذ ،حرضت ابوسٌیس خسری

ا٪
ٔرک َ ٍُ ٣بِ ُ٤َّ ًَ ٩ا ٕر ًَ ِٔ ًَ ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّسثَ َ٨ا ً ِ ٔ
اػ ٔ ٥بِ ُٔ ٩ط َِ ٤ی ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا َ ٢ک َ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ا ِج َت َض َس ِٔی ا َِ ٟیٔ٤ي ٔن َٗا ََ ٢و َّأ ٟذی َنٔ ُِص أَبٔی ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥ب ٔ َی ٔسظ ٔ
شمن
ادمح نب لبنح ،فعیک ،رکعہم ،نب امعر ،اعمص نب ح ،رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

سکبجمسقںیماتدیکشیپرظنوہیتوتویںمسقاھکےت۔ںیہناسذاتیکمسقسجےکہضبقںیماوبااقلمسیکاجؿےہ۔
شمن
رافی  :ادمحنبلبنح،فعیک،رکعہم،نبامعر،اعمصنب ح،رضحتاوبدیعسدخری
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکمسقسکرطحیکوہیتیھت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1487

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساٌٟزیز ،ب ٩ابی رز٣ہ ،زیس ب ٩ابی حباب٣ ،ح٤س ب ٩ہَل ،٢حرضت ابوہزیزہ

اب أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩صٔ ََل َٕ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔی أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا صُ َزیِ َز َة
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ٔ ٩أَبٔی رٔزِ َ ٍَ ٣أَ ِخب َ َرنٔی َزیِ ُس بِ ُ ٩حُ َب ٕ
ْف اہللَ
َی ُ٘و ُ ٢کَاِ َ ٧ت یَٔ٤ي ُن َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َحَ ٠
َٕ َی ُ٘و ََُ ٢ل َوأَ ِس َت ِِ ٔ ُ

دمحم نب دبعازعلسی ،نب ایب رزہم ،زدی نب ایب ةحب ،دمحم نب الہؽ ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسبجمسقاھکےتوتویںرفامےتالفا رفغتاہلل(ںیہنںیماہللےس ششخام اتگوہں)۔
رافی  :دمحمنبدبعازعلسی،نبایبرزہم،زدینبایبةحب،دمحمنبالہؽ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکمسقسکرطحیکوہیتیھت

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1488

راوی  :حش ٩بً ٩لی ،ابزاہی ،٥ب ٩ح٤زہ ،ابزاہی ،٥بِ٣ ٩يرہً ،بساٟزح ٩٤بً ٩یاغ ،اسوز بً ٩بساہلل ،حرضت ًاػ ٥ب٩
ٟ٘یم

غ َّ
اٟش َ٤ع ٔ ُّی اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ًَ َِ ٩ز َِ ٟض ٔ ٥بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ًَُ ٩یَّا ٕ
اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩حا ٔج ٔب بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ ٔ ٩ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟتٔ ٔٔ ٙا ِِ َ٘ ٌُ ٟیل ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ َٔ ٔ ٟ٘یم بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا ََ ٢ز َِ ٟض َْ ٥و َح َّسثَٔ٨یطٔ

َخ َد َوآ ّٔسا إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َْ ٔ َٟ٘ ٢یم
أَی ِّـا اْلِ َ ِس َوزُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ ٔ ٥بِ ٕٔ ٔ َٟ٘ ٩یم أَ ََّ ٔ َٟ٘ ٪یم بِ ًََ ٩ا ٔ٣ز ٕ َ َ
َّ
َّ
َ
ُک َحسٔی ّثا ٓ ٔیطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤ِ ٌََ ٟ ٥َ ٠زُ إَٟٔض ٔ َ
َٓ َ٘ ٔس ِ٨َ ٣ا ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

نسحنبیلع،اربامیہ،نبزمحہ،اربامیہ،نبریغمہ،دبعارلنمحنبایعش،اوسد نبدبعاہلل،رضحتاعمصنبطیقلےسرفاتیےہہک
طیقلنباعمصیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہےئ۔طیقلےتہکںیہ۔ہکمہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیم
احرضوہےئ۔رازیےندحثیذرکیکاسںیمہییھبےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایریتےوبعمدیکمسق۔
رافی  :نسحنبیلع،اربامیہ،نبزمحہ،اربامیہ،نبریغمہ،دبعارلنمحنبایعش،اوسدنبدبعاہلل،رضحتاعمصنبطیقل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجالھبیئدفرسیاجبنوہوتمسقوتڑدےنیاکایبؿ
ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
بجالھبیئدفرسیاجبنوہوتمسقوتڑدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1489

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩رحب ،ح٤ازُ ،یَل ٪جزیز ،حرضت ابوبززہ

رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َح َّسثَ َ٨ا ُ َِی ََل ُ ٪بِ َُ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُِ َ ٩
َ
َّ
ْف ُت ًَ ِ ٩یَٔ٤یىٔي َوأَ َت ِی ُت َّأ ٟذی ص َُو َخي ِ ْر أَ ِو َٗا َ ٢إ ٔ ََّل
إنٔيی َواہللٔ إ ٔ َِ ٪طا َء اہللُ َلَ أَ ِحُ ٔ ٠
ٕ ًَل َى یَٔ٤ي ٕن َٓأ َرى َُي ِ َر َصا َخي ِ ّرا َٔ ٨ِ ٣ضا إَٔل َِ َّ ٛ
َّ
ْف ُت َیٔ٤یىٔي
أَ َت ِی ُت أ ٟذی ص َُو َخي ِ ْر َو َِ َّ ٛ
امیلسؿ نب رحب ،امحد ،الیغؿ رجری ،رضحت اوبربدہ ےک فادل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفایام بج
ںیمیسکابترپمسق اھکؤںافرالھبیئاسےکالخػوہوتااشنءاہللںیماینپمسقوتڑدفںاگافرسجںیمالھبیئیھتاسوکاایتخررکفں
اگ۔
رافی  :امیلسؿنبرحب،امحد،الیغؿرجری،رضحتاوبربدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
بجالھبیئدفرسیاجبنوہوتمسقوتڑدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1490

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ػباح بزار ،ہظی ،٥یو٧ص٨٣ ،ؼور ،حشً ،٩بساٟزح ٩٤ب ٩س٤زہ ،حرضت ًبساہلل ب ٩س٤زہ

َا ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟح َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّاحٔ ا َِ ٟبزَّا ُز َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص َو َُ ٨ِ ٣ؼ ْور َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩زاذ َ
َّ
َّ
َفأَیِ َت َُي ِ َر َصا َخي ِ ّرا
بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی أ ٨َّ ٟي ُّي َػلى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠یا ًَ ِب َس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ََ ٩س َُ ٤ز َة إٔذَا َح ََِ ٔ٠ت ًَل َى یَٔ٤ي ٕن َ َ
َٔ ٨ِ ٣ضا َٓأ ِ ٔ َّ
ْف یَٔ٤ی ََٗ َٝ٨ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َسٌِ ٔ٤ت أَ ِح ََ ٤س یُ َز ِّخ ُؽ ٓ َٔیضا ا ِل ََ َّٔ ٜار َة َٗ ِب َ ١ا ِٔ ٟح ِ٨ثٔ
ت أ ٟذی ص َُو َخي ِ ْر َو َِ ِّ ٛ

دمحمنبابصحزبار،میشہ،ویسن،وصنمر،نسح،دبعارلنمحنبرمسہ،رضحتدبعاہللنبرمسہےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملسےن ھجےسرفامایاےدبعاہللنبرمسہبجوتیسکابترپمسقاھکےلافرالھبیئاسےکالخػوہوتاسالھبیئوکاایتخررکولافر

اینپمسق اکافکرہدف۔اوبداؤدےتہکںیہہکںیمےناامؾادمحنبلبنحےسانس۔فہمسقوتڑےنےسلبقافکرہادارکےنوکاجزئےتھجمسےھت۔
رافی  :دمحمنبابصحزبار،میشہ،ویسن،وصنمر،نسح،دبعارلنمحنبرمسہ،رضحتدبعاہللنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
بجالھبیئدفرسیاجبنوہوتمسقوتڑدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1491

راوی  :یحٌي ب ٩خً ،ٕ٠بساَلًلی ،سٌیسٗ ،تازہ ،حش ،٩حرضت ًبساٟزح٩٤

ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة ِ َ ٧ح َو ُظ َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩خَ َٕٕ ٠ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َى َح َّسث َ َ٨ا َسٌ ْ
ْف ًَ ِ ٩یَٔ٤ی َٝٔ ٨ث ُ َّ ٥ائِتٔ َّأ ٟذی ص َُو َخي ِ ْر َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز أَ َحاز ٔ ُ
وسي اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َو ًَس ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔ ٥وأَبٔی ص َُزیِ َز َة ِٔی َص َذا
یث أَبٔی َُ ٣
َٓ َِ ِّ ٜ
ا َِ ٟحسٔیثٔ ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩کَُ ِّ١واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض ِِٔ ٥ی بَ ٌِ ٔف اِّ ٟز َوا َیٍٔ ا ِٔ ٟح ُِ ٨ث َٗ ِب َ ١ا ِل ََ َّٔ ٜارة ٔ َؤِی َب ٌِ ٔف اِّ ٟز َوایَ ٍٔ ا ِل ََ َّٔ ٜارةُ َٗ ِب َ ١ا ِٔ ٟح ِ٨ثٔ

ییحینبفلخ ،دبعاالیلع،دیعس،اتقدہ،نسح،رضحتدبعارلنمحےسایسرطحرمفیےہاسںیمویںےہہکےلہپوتافکرہادارکے
رھپاسالھبیئوکاایتخررک۔اوبداؤدےتہکںیہہکاوبومیسارعشیدعینباحمتافراوبرہریہیکرفاایتوجاسوموضعرپںیہاؿںیم
ےسوتضعبںیمافکرہلبقالخیبےہافرضعبںیم ثنلبقارافکرہےہ۔
رافی  :ییحینبفلخ،دبعاالیلع،دیعس،اتقدہ،نسح،رضحتدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکظفلمسقیھبنیمیںیمدالخےہ؟
ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
ایکظفلمسقیھبنیمیںیمدالخےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1492

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١سٔیا ،٪زہزیً ،بیساہلل ،ابً ٩باض

ض أَ َّ ٪أَبَا بَ ِرکٕ أَٗ َِش ًََ ٥ل َی
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََٟ ٢طُ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠لَ ُت ِ٘ ٔش ِ٥

ادمح نب لبنح ،ایفسؿ ،زرہی ،دیبع اہلل ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب دصقی ےن اکی رمہبت آپ رپ مسق اھکیئ وت
روسؽاہللےنرفامایمسقتماھک۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہلل،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
ایکظفلمسقیھبنیمیںیمدالخےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1493

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌي بٓ ٩ارضً ،بساٟززا ،ٚاب ٩یحٌي  ،حرضت ابً ٩باض

ض َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢ابِ َُ ٩ی ِحٌَي َٛتَب ِ ُت ُط َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣تابٔطٔ أَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
ا ٪أَبُو ص َُزیِ َز َة یُ َح ِّس ُث أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَتَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إنٔيی أَ َری َّ
اِ ٠ٟی ٍََ ٠
ًُب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا َ ٢ک َ َ
َ َیا
ُک ُر ِؤ َیا ٓ ٌََب َّ َر َصا أَبُو بَ ِرکٕ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َػ ِب َت َب ٌِ ّـا َوأَ ِخ َلأ ِ َت َب ٌِ ّـا َٓ َ٘ا َ ٢أَٗ َِش ُِ ٤ت ًََِ ٠ی َ
ٓ ََذ َ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت َُ ٟت َح ِّسثَىِّي َ٣ا َّأ ٟذی أَ ِخ َلأ ِ ُت َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل ُت ِ٘ ٔش ِ٥
دمحمنبییحینبافرس،دبعارلزاؼ،انبییحی،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکاوبرہریہےتہکںیہہکاکیرمہبتاکیصخشروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر وبال ںیم ےن اکی وخاب داھکی ےہ رات ںیم۔ رھپ اس ےن فہ وخاب ایبؿ ایک وت اوبرکب
دصقیےناسیکریبعتیئایئ۔آپےنرفامایمتےنھچکحیحصاہکافرھچکطلغ۔اوھنںےناہکایروسؽاہلل!ںیمآپرپمسقاھکاتوہںدفا
وہںآپرپریمےامںابپ۔آپےھجمیئادےئجیہکںیمےنایکیطلغیک؟آپےناؿےسرفامایمسقتماھکؤ۔
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،دبعارلزاؼ،انبییحی،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
ایکظفلمسقیھبنیمیںیمدالخےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1494

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌي ٣ ،ح٤س بٛ ٩ثير ،س٠مَي ٪بٛ ٩ثير ،زہزیً ،بیساہلل ،ابً ٩باض

ض أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُٛ ٩ثٔير ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ

ُک ا َِ َ٘ ٟش ََ ٥زا َز ٓ ٔیطٔ َو ٥َِ ٟیُ ِدب ٔ ِر ُظ
ًَبَّا ٕ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
دمحمنبییحی،دمحمنب،ریث،امیلسؿنب،ریث،زرہی،دیبعاہلل،انبابعسےس(اکیدفرسیدنسےکاسھت)یہیفاہعقرمفیےہاسںیم
مسقاکذرکںیہنےہہکلبہیااضہفےہہکآپےناؿیکیطلغںیہنیئایئ(ہنیئاےنںیموکیئتحلصموہیگ)
رافی  :دمحمنبییحی،دمحمنب،ریث،امیلسؿنب،ریث،زرہی،دیبعاہلل،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجؿوبھجرکوھجیٹمسقاھکےناکایبؿ
ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
اجؿوبھجرکوھجیٹمسقاھکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1495

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤ازً ،لاء ب ٩سائب ،ابو یحٌي ی ،حرضت ابً ٩باض

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ َلا ُئ بِ َُّ ٩
ض أَ ََّ ٪ر ُج َ٠ي ِ ٔن ا ِخ َت َؼ َ٤ا إلٔ َی
اٟشائ ٔٔب ًَ ِ ٩أَبٔی َی ِحٌَي ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
وب
اٟلاَ ٔ ٟب ا ِٟب َ ِّی ََ ٥َِ ٠َٓ ٍَ ٨تُ َٟ ٩ِ ُٜط بَ ِّی ََٓ ٍْ ٨ا ِس َت ِحَ ٠
َٕ ا ِِ ٤َ ٟلَ ُ٠
َّ
َّ
َّ
َّ
ؾ َٗ ِو ٔ٢
ََ بّٔ ٔ ِخ ََل ٔ
ُْف َ ٟ
َٓ َحَ ٠
َٕ بٔاہللٔ أ ٟذی ََل إ ٔ ََ ٟط إَٔل ص َُو َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠بَل َی َٗ ِس ٓ ٌَََِ ٠ت َو َلِ َٗ ٩ِٔ ٜس ُ ٔ َ
ََل إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّل اہللُ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز یُ َزا ُز َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ أَُ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟیأ ِ ُِ ٣ز ُظ بٔا ِل ََ َّٔ ٜارة ٔ
ومیس نب اامسلیع،امحد ،اطعء نباسبئ ،اوبییحی ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک دف وصخشں ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل
فملسےکاپسڑگھجاایک۔آپےن دمیعےسوگاہاماگننکیلاسےکاپسوکیئوگاہہناھتوتآپےندمیعہیلعےسمسقبلطیک۔اس
ےن مسق اھکیئ اہلل یک سج ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن۔ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای کشیب وت ےن ایک ےہ (ینعی وت وھجیٹ
ّللَّ ےنہک رپشخب دای ےہاوبداؤدےتہکںیہ ہک اس دحثیےس ہی
مسقاھکراہ ےہ) نکیلاہللاعتیل ےنےھجت صولص دؽ ےکاسھت َ ال ِإلَ َة ِإ َّ الا ُ
وہفمؾاتلکنےہہکآپےناسوکافکرہاکمکحںیہندای۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اطعءنباسبئ،اوبییحیی،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسقےکافکرہںیمںیموکاسناصعربتعمےہ؟
ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
مسقےکافکرہںیمںیموکاسناصعربتعمےہ؟

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1496

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح ،ا٧ص بً ٩یاقً ،بساٟزح ٩٤ب ٩رح٠٣ہ ،ا ٦حبیب ب٨ت ذویب بٗ ٩یص ،حرضت ا ٦حبیب ب٨ت
ذویب

َ َ
رح َ ٩ِ ًَ ٍَ ٠َ ٣أ ُ َِّ ٦حبٔیبٕ ب ٔ ِ٨تٔ
رقأِ ُت ًَل َی أَٔ َ ٧ص بِ َٔٔ ً ٩یاقٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ َ ٩
َح َّسث َ٨ا أ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َٗا ََ َ ٢

ذُ َؤیِ ٔب بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ا ِ٤ُ ٟزََّ ٔ ٧ی ٍٔ َوکَاِ َ ٧ت َت ِح َت َر ُج ُٕ ٨ِ ٣ٔ ١ض ِ ٩ِ ٣ٔ ٥أَ ِس ٥ََ ٠ث ُ َّ ٥کَاِ َ ٧ت َت ِح َت ابِ ٔ ٩أَ ٕر َ ٔ ٟؼ ٔٔ َّی ٍَ َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

رح َََ ٓ ٍَ ٠َ ٣و َص َب ِت َ٨َ ٟا أ ُ َُّ ٦حبٔیبٕ َػا ًّا َح َّسثَت ِ َ٨ا ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَخٔی َػ ٔٔ َّی ٍَ ًَ َِ ٩ػ ٔٔ َّی ٍَ أَُ َّ ٧ط َػا َُ أ ٨َّ ٟي ِّي َػل َّی اہللُ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ابِ ُِ َ ٩
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَْ َ ٧ص َٓ َح َّزبِ ُت ُط أَ ِو َٗا ََ َٓ ٢حزَ ِرتُطُ ٓ ََو َج ِستُ ُط َُّ ٣سیِ َٔ ٩ون ِٔؼّٔا ب ٔ ُِّ ٤س صٔظَ إ ٦

ادمحنباصحل،اسننبایعض،دبعارلنمحنبرحہلم،اؾبیبحتنبذفبینبسیق،رضحتاؾبیبحتنبذفبیےسرفاتیےہ
ت
ہک ہلیبق زمؿ ےک ینب املس ےک اکی صخش ےک اکنح ںیم ںیھت رھپ اوھنں ےن زفہج روسؽ رضحت ہیفص ےک ھتنجہ ےس اکنح ایک انب
ت
رحہلم ےن اہک ہک مہ وک اب بیبح ےن اکی اصع دای افر لقن ایک (اےنپ دفرسے وشرہ) رضحت ہیفص ےک ھتنجہ ےس افر اوھنں ےن
لقن ایکرضحت ہیفصےسہکفہیبن یلصاہللہیلعفآہلفملس اک اصع۔اسن(انب ایعض) ےناہکہک ںیم ےناس اکادنازہایک وتفہاشہؾ
نبدبعاکلملےکدمےسڈاھیئدماھت(یہیاجحزیاصعالہکاتےہافرامتؾافکراتفدصاقتںیمیہیربتعمےہ۔)
رافی  :ادمحنباصحل،اسننبایعض،دبعارلنمحنبرحہلم،اؾبیبحتنبذفبینبسیق،رضحتاؾبیبحتنبذفبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومنمابدنیاکایبؿ(وجافکرہںیمآزادرکےنےکالقئوہ
ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
ومنمابدنیاکایبؿ(وجافکرہںیمآزادرکےنےکالقئوہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1497

راوی ٣ :شسز ،یحٌي  ،ححاد ،یحٌي ب ٩ابی ٛثير ،ہَل ٢ب ٩ابی ٣ی٤و٧ہً ،لاء ب ٩یشار ،حرضت ٌ٣اویہ ب ٩ح ٥ٜسِ٠م

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ِ ٩ا َِ ٟححَّا ٔد اٟؼَّ َّو ٔ
ئ بِ ٔ٩
اٖ َح َّسثَىٔي َی ِحٌَي بِ ُ ٩أَبٔی َٛثٔير ٕ ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٣ی ُ٤وَ ًَ ٩ِ ًَ ٍَ َ ٧لا ٔ
َ ًَل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
اٟشِّ ٔ ٠
َِم َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َجارٔیَ ٍْ لٔی َػ َِٜٜت َُضا َػ ََّّ ٌََ ٓ ٍّ ٜو َ ٥ذََ ٔ ٟ
َی َشا ٕر ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی ٍَ بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َُّ ٥ٔ ٜ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت أَٓ َََل أ ُ ًِتٔ ُ٘ َضا َٗا َ ٢ائِتٔىٔي ب ٔ َضا َٗا ََٓ ٢حٔئ ُِت ب ٔ َضا َٗا َ ٢أَیِ َ ٩اہللُ َٗاَِ ٟت ِٔی َّ
ئ َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢أََ٧ا
اٟش َ٤ا ٔ
َٗاَِ ٟت أََ ِ ٧ت َر ُسو ُ ٢اہللٔ َٗا َ ٢أَ ًِتٔ ِ٘ َضا ََّٓٔ َّ ٧ضا ُِ ٣ؤ ٍْٔ ٨َ ٣

دسمد،ییحی،اجحج،ییحینبایب ،ریث،الہؽنبایبومیمہن،اطعء نباسیر،رضحتاعمفہینب مکحیملسےسرفاتیےہہک ںیمےنرعض
ایکایروسؽاہلل!ریمےاپساکیولڈنیےہسج وکںیمےنوخبامراےہ۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکامرےنوکابتتہب
انوکاریسگریوتںیمےنرعضایکایروسؽاہلل!وتایکںیماسوکآزادرکدفں؟آپےنرفامای۔اسوکریمےاپسےلرکآسپںیم
اسوک آپ یکدختم ںیم ےلآای۔آپ ےناسےس وپاھچہکاہللاہکں ےہ؟ اس ےن اہکآامسؿرپ۔رھپوپاھچ ںیم وکؿوہں؟اس
ےنوجابدای۔آپاہللےکروسؽںیہ۔آپےنرفامایوتاوکسآزادرکدے۔ہیومہنمےہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،اجحج،ییحینبایب،ریث،الہؽنبایبومیمہن،اطعءنباسیر،رضحتاعمفہینبمکحیملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
ومنمابدنیاکایبؿ(وجافکرہںیمآزادرکےنےکالقئوہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1498

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤از٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو ،ابی س٤٠ہ ،حرضت َشیس

اْٟشی ٔس أَ َّ ٪أ ُ َُّ ٣ط أَ ِو َػ ِت ُط أَ َِ ٪ی ٌِت ََٔ ٨ِ ًَ ٙضا
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی َسٔ َّ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َر َٗ َب ٍّ ُِ ٣ؤ َٔٓ ٍّ ٨َ ٣أتَ َی أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪أُم يی أَ ِو َػ ِت أَ ِ ٪أ ُ ًِت ََٔ ٨ِ ًَ ٙضا َر َٗ َب ٍّ ُِ ٣ؤ َٔ ٍّ ٨َ ٣وً ٔ ِ٨سٔی
یس
ُک َّ ٔ
اْٟش َ
ُک ِ َ ٧ح َو ُظ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ِر َس َُ ٠ط  ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
َجارٔ َی ٍْ َس ِو َزا ُئ ُ ٧وب ٔ َّی ٍْ ٓ ََذ َ َ
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،دمحم نب رمعف ،ایب ہملس ،رضحت رشدی ےس رفاتی ےہ ہک اؿ یک فادلہ ےن اؿ وک فتیص یک یھت ہک (اؿ یک
فافت ےک دعب) اؿ یک رطػ ےس اکی ومنم ابدنی وک آزاد رکںی وت فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر رعض ایک ای
روس ؽاہلل!ریمیامںےناکیومنمولڈنیآزادرکےنیکفتیصیکیھتنکیلریمےاپسونہبیکرےنہفایلاکیاکیلولڈنیےہ۔
رھپایبؿایکاسہقبدحثییکامدنن۔اوبداؤدرفامےتںیہہکاخدلنبدبعاہللےناسرفاتیوکرشدیےکریغبرمالسرفاتیایکےہ۔

رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،دمحمنبرمعف،ایبہملس،رضحترشدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذنرامےننیکاممتعن
ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
ذنرامےننیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1499

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،جزیز٨٣ ،ؼورً ،بساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسث َ َ٨ا َجزٔیزُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٍَ َ ٧ؼورٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ

بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا ُ ٪ا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ُّی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢أَ َخ َذ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َِ ٨هی ًَ ِ ٩اِ ٨َّ ٟذرٔ ث ُ َّ٥
َّ
ُخ ُد بٔطٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟبدٔی ٔ١
ات َٔ َ٘ا َو َی ُ٘و ََُ ٢ل یَزُ ُّز َط ِیئّا َوإٔ٤َ َّ ٧ا ی ُِش َت ِ َ
امثعؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنذنرامےننیکاممتعنرشفع
یکوترفامایذنرامےننےس(دقترییک)وکیئزیچدبیلںیہناجیتکساہںہیافدئہرضفرےہہکاساہبےنلیخباکامؽرصػوہاجاتےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکانگہےکاکؾیکتنمامؿانیل
ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
یسکانگہےکاکؾیکتنمامؿانیل

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1500

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا ،َٟك٠حہ ب ،َ٠٣ ٩حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟكَ َِ ٠ح ٍَ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟاْلِ َیِل ٔ ِّی ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ًَٔٔ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ ٍَ َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ذ َر أَ ِ ٪یُ ٔلی ٍَ اہللَ َٓ ُِ ٠ی ٔل ٌِ ُط َو ََ َ ٧ ٩ِ ٣ذ َر أَ َِ ٪ی ٌِ ٔص َي اہللَ َٓ ََل َی ٌِ ٔؼطٔ

یبنعق ،امکل ،ہحلط نب کلم ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش اہللیک ااطتع یک
ذنررکےوتاسوکاچےئہہکااطتعرکےافروجصخشانگہیکذنرامےنوتفہانگہہنرکے۔
رافی  :یبنعق،امکل،ہحلطنبکلم،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
یسکانگہےکاکؾیکتنمامؿانیل

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1501

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١وہیب ،ایوبً ،رک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض

ض َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
َ
َّ
َّ
رسائ ٔی ََ َ ٧ ١ذ َر أَ َِ ٪ی ُ٘ َوَ ٦و ََل َی ِ٘ ٌُ َس َو ََل َی ِش َت ٔو ََّ ١وَلَ
َو َسَ ٥َ ٠ی ِد ُل ُب إٔذَا ص َُو ب ٔ َز ُج َٕٗ ١ائ ِٕٔٔ ٥ی اٟظ ِٔ ٤ص ٓ ََشأ َُ ٨ِ ًَ ٢ط َٗاُٟوا َص َذا أَبُو إ ٔ ِ َ
َی َتَ َ ََّ ٥َ ٠و َی ُؼ َوَٗ ٦ا َ٣ُ ٢زُو ُظ َٓ َِ ٠ی َتَ َ ََّ ٥ِ ٠و َِ ٟی ِش َت ٔو ََّ ١و َِ ٟی ِ٘ ٌُ ِس َو ِٟیُتٔ ََّ ٥ػ ِو َُ ٣ط
ومیس نب اامسلیع ،فبیہ ،اویب ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ
ولوگں ںیم ہبطخ رفام رےہ ےھت اےنت ںیم آپ یک رظن اکی صخش رپ زپی وج دوھپ ںیم ڑھکا وہا اھت آپ ےن اس ےک ابرے ںیم
درایتفرفامایوتولوگںےنیئاایہکہیاوبارسالیئےہاسےنہیذنریکےہہکفہڑھکارےہاگےھٹیباگںیہنافرہناسہیںیمآےئاگافر
ہنوبےلاگافررفزہرےھکاگآپےنرفامایاسےسوہکہکالکؾرکےافراسہیںیمآےئافرےھٹیبافراےنپرفزہوکوپرارکے۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،فبیہ،اویب،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجانگہیکذنروتڑےوتاساکافکرہادارکے
ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
بجانگہیکذنروتڑےوتاساکافکرہادارکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1502

راوی  :اسٌ٤ی ١ب ٩ابزاہی ،٥ابو٤ٌ٣زً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،یو٧ص ،زہزی ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ًائظہ

 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسًَ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ائٔظَ ٍَ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

اٟسحٔ َٗا َ٢
َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل ِ َ ٧ذ َر ِٔی َٔ ٌِ ٣ؼ َی ٍٕ َو ََ َّٔ ٛارتُ ُط ََ َّٔ ٛارةُ َیٔ٤ي ٕن َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩
اب ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َوإ ٔ ِس َ٨ازٔظ ٔ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َسٌِ ٔ٤ت أَ ِح ََ ٤س َی ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک
َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

َ ًَل َی أَ َّ ٪اٟزُّصِز ٔ َّی َ ٥َِ ٟی ِش ٌَِ ٤طُ ٔ ٩ِ ٣أَبٔی َس ٍَ ٤ََ ٠و َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س
َی ٌِىٔي ِٔی َص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َح َّس َث أَبُو َسََ ٓ ٍَ ٤ََ ٠س َّ ٢ذََ ٔ ٟ
وب َی ٌِىٔي ابِ َُ ٩سََ ِ ٠مَي ََٗ ٪ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َسٌِ ٔ٤ت أَ ِح ََ ٤س بِ ََ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ی ُ٘و ُ ٢أَٓ َِش ُسوا ًَ َِ ٠ی َ٨ا َص َذا
َو َت ِؼس ُ
ٔی ٙذَ٣َ َٟٔا َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ

ا َِ ٟحس َ
وب بِ َُ ٩سََ ِ ٠مَي َ٪
وب ک َ َ
ٔیث ٗٔی َُ َٟ ١ط َو َػ َّح إٔٓ َِشازُ ُظ ً ٔ َِ ٨س َک َو َص َِ ١ر َوا ُظ َُيِرُ ابِ ٔ ٩أَبٔی أ ُ َویِ ٕص َٗا َ ٢أَ ُّی ُ
ا ٪أَ َِ ٣ث َُ ٨ِ ٣ٔ ١ط َی ٌِىٔي أَ ُّی َ
وب
بِ ٔ ٩ب ٔ ََل َٕ ٢و َٗ ِس َر َوا ُظ أَ ُّی ُ
الیعمس نب اربامیہ ،اوبرمعم ،دبعاہلل نب ابمرک ،ویسن ،زرہی ،اوبہملس ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایانگہںیم ذنراکوپرارکاناجزئںیہنافراس اکافکرہفیہےہوجمسق اکےہ۔اوبداؤدرفامےتںیہ۔ہکںیم ےنادمح نب
وبشہی ےس انسفہ ےتہک ےھت ہک انب ابمرک ےن رفامایاس دحثی ںیم ینعی اوبہملسفایل دحثی ںیم۔سپ اس ےس ولعمؾ وہا ہک اوبہملس
ےنزرہیےسںیہنانس۔اوبداؤدرفامےتںیہہکںیمےناامؾادمحنبلبنحوکہیرفامےتانسےہہکاسدحثیوکامہرےاسےنمرکدای۔
اؿےسدرایتفایکایگہکایکآپےکزندکیاسدح ثیاکرخابوہاجانحیحصےہ؟افراہکہکانبایبافسیےکالعفہیسکافرےنیھب
اےسرفاتیایکےہ؟وتاوھنںےنرفامای۔اہںاویبنبامیلسؿنبالبؽےناےسرفاتیایکےہ۔
رافی  :الیعمسنباربامیہ،اوبرمعم،دبعاہللنبابمرک،ویسن،زرہی،اوبہملس،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
بجانگہیکذنروتڑےوتاساکافکرہادارکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1503

٣وسي بً٘ ٩بہ ،اب ٩طہاب،
راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤س ،ایوب ب ٩س٠مَي ،٪ابوبرک ب ٩ابی اویص ،س٠مَي ٪ب ٩بَل ،٢ابً ٩تیٰ ،ٙ
س٠مَي ٪ب ٩ارٗ ،٥یحٌي ب ٩ابی ٛثير ،حرضت ًائظہ

رک بِ ٔ ٩أَبٔی أ ُ َویِ ٕص ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪بِ ٔ ٩ب ٔ ََل ٕ ٩ِ ًَ ٢ابِ ٔ ٩أَبٔی
وب بِ ُُ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا أَ ُّی ُ
اب ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ َ ٥أَ ََّ ٪ی ِحٌَي بِ َ ٩أَبٔی َٛثٔير ٕأَ ِخب َ َر ُظ ًَ ِ ٩أَبٔی َسًَ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ائٔظَ ٍَ
وسي بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب ٍَ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ًَتیٔ َٕ ٙو َُ ٣

َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل ِ َ ٧ذ َر ِٔی َٔ ٌِ ٣ؼ َی ٍٕ َو ََ َّٔ ٛارتُ ُط ََ َّٔ ٛارةُ یَٔ٤ي ٕن َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٩
ٔیث َحس ُ
َُ ٣ح َّٕ ٤س ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی إٔ٤َ َّ ٧ا ا َِ ٟحس ُ
ا٪
ٔیث ًَل ٔ ِّی بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔير ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ

بِ ُٔ ٩ح َؼي ِ ٕن ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َرا َز أَ َُّ ٪سََ ِ ٠مَي َ ٪بِ َ ٩أَ ِر َٗ ََ ٥وص َٔٔ ٓ ٥یطٔ َو َح َُ ٠َ ٤ط ًَ ُِ ٨ط اٟزُّصِز ٔ ُّی َوأَ ِر َس َُ ٠ط ًَ ِ ٩أَبٔی
َسًَ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ائٔظَ ٍَ
ادمح نب دمحم ،اویب نب امیلسؿ ،اوبرکب نب ایب افسی ،امیلسؿ نب البؽ ،انب قیتع ،ومٰیس نب ہبقع ،انب اہشب ،امیلسؿ نب ارمق ،ییحی
نبایب،ریث،رضحتاعہشئےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایانگہںیمذنراکوپرارکاناجزئںیہنےہافراس
اکافکرہفیہےہوجمسقاک ےہ۔ادمحنبدمحمےنرفامایاسدحثییکینعییلعنبابمرکیکدحثییکالصدنسویںےہییحیانب،ریثدمحم
نب زج  ،اؿ ےک فادلرمعاؿ نبنیصح یبن یلص اہللہیلع فآہلفملس۔ ادمحیک رماد ہی ےہ اس دحثی ںیم امیلسؿ نب ارمق ےسفمہ وہا
ےہ۔افراؿےسزرہیےناحلصرکےکاسوکرمالسرضحتاعہشئےسرفاتیرکدای۔
رافی  :ادمح نب دمحم ،اویب نب امیلسؿ ،اوبرکب نب ایب افسی ،امیلسؿ نب البؽ ،انب قیتع ،ومٰیس نب ہبقع ،انب اہشب ،امیلسؿ نب
ارمق،ییحینبایب،ریث،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
بجانگہیکذنروتڑےوتاساکافکرہادارکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1504

راوی ٣ :شسز ،یحٌي ب ٩سٌیس ،یحٌي ب ٩سٌیسً ،بساہلل ب ٩زرح ،٦ابوسٌیس ،حرضت ً٘بہ بً ٩ا٣ز

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ا َِّ َ٘ ٟلا َُٗ ٪ا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی أَ ِخب َ َرنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩ز ِرحٕ أَ َّ٪
أَبَا َسٌٔی ٕس أَ ِخب َ َر ُظ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ َ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَ ِخبَرَ ُظ أَ ََّ ِ٘ ًُ ٪ب ٍَ بِ ًََ ٩ا ٔ٣ز ٕأَ ِخبَرَ ُظ أََّ٧طُ َسأ َ َ ٢أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أ ُ ِخ ٕت
َُ ٟط َ َ ٧ذ َر ِت أَ َِ ٪ت ُح َّخ َحآ َٔی ٍّ َُي ِ َر ُِ ٣د َتَ ٔ٤زة ٕ َٓ َ٘ا َ٣ُ ٢زُوصَا َٓ َِ ٠ت ِد َتِ ٔ٤ز َو ِٟت َ ِر َِ ٛب َو َِ ٟت ُؼ ِ ٥ثَ ََلثَ ٍَ أَ َّیإ ٦
دسمد ،ییحی نب دیعس ،ییحی نب دیعس ،دبعاہلل نب زرح ،اوبدیعس ،رضحت ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےساینپنہبےکقلعتمدرایتفایکوھنجںےنہیذنرامینیھتہکفہےگننرسےگنناپؤںدیپؽجحاکرفسرکںییگوتروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاؿوکہیمکحرکفہکفہاانپرسڈاھںیپنافروساروہںافرنیترفزےرھکںیل۔
رافی  :دسمد،ییحینبدیعس،ییحینبدیعس،دبعاہللنبزرحؾ،اوبدیعس،رضحتہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ

بجانگہیکذنروتڑےوتاساکافکرہادارکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1505

راوی :

یس بِ َ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ أَ ِخب َ َر ُظ
وب أَ ََّ ٪یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣د َُ ٠س بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
أَ َّ ٪أَبَا ا َِ ٟدي ِر ٔ َح َّسثَ ُط ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب ٍَ بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ ا ُِ ٟح َضىٔ ِّي َٗا ََ َ ٧ ٢ذ َر ِت أ ُ ِخًٔي أَ َِ ٪ت ِ٤ش َٔي إلٔ َى بَ ِیتٔ اہللٔ َٓأ َ ََ ٣ز ِتىٔي أَ ِ ٪أَ ِس َت ًِٔٔ َي ََ ٟضا

َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِس َت ِٔت َِی ُت أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٔ ٟ ٢ت ِٔ ٤ع َو ِٟت َ ِر َِ ٛب

دلخم نب اخدل ،دبعارلزاؼ،انب رججی،دیعس نب ایب اویب  ،سیدی نب ایببیبح ،اوبریخ  ،ہبقع نب اعرم ینہج ےس رفاتی ےہ ہک اؿیک
نہبےن ہیتنمامینیھتہکفہدیپؽتیباہللاکرفسرکںییگسپاںوہںےن ھجےساہکہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےساؿاک
ہلئسمدرایتفرکفںسپںیمےنآپےسہلئسمدرایتفایکوتآپےنرفامایفہدیپؽےلچ(افربجکھتاجےئ)وتوساروہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
بجانگہیکذنروتڑےوتاساکافکرہادارکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1506

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ہظاٗ ،٦تازہً ،رک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض

ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِٔ ِ ً ٩

بَ َُ َِ ٠ط أَ َّ ٪أ ُ ِخ َت ًُ ِ٘ َب ٍَ بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز َٕ َ ٧ذ َر ِت أَ َِ ٪ت ُح َّخ َ٣ا ٔط َی ٍّ َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ََِ ٟىٔ ٌّي ًَ ِِ َ ٧ ٩ذرٔ َصا ُ٣زِ َصا َٓ ِ٠ت َ ِر َِ ٛب َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوا ُظ
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو ُظ
رعوبَ ٍَ ِ َ ٧ح َو ُظ َو َخاْ ٔ ٟس ًَ ِٔ ِ ً ٩
َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َ ُ
ملسمنباربامیہ،اشہؾ،اتق دہ،رکعہم،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکبجہیربخیچنہپہک
ہبقعنباعرمنہبےندیپؽجحرکےنیکذنرامینےہوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللاسیکذنرےسےبایبزےہاس
ےسوہکہکفہوساروہاجےئ۔اوبداؤدرفامےتںیہہکاےسدیعسنبایبرعفہبےنافرایسرطحاخدلےنفاہطسرکعہمیبنیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفاتیایکےہ۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،اتقدہ،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
بجانگہیکذنروتڑےوتاساکافکرہادارکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1507

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،ابووٟیس ،ہ٤اٗ ،٦تازہً ،رک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض

ض أَ َّ ٪أ ُ ِخ َت ًُ ِ٘ َب ٍَ بِ ٔ٩
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِٔ ِ ً ٩
ًَا ٔ٣ز َٕ َ ٧ذ َر ِت أَ َِ ٪ت ِ٤ش َٔي إلٔ َی ا ِٟب َ ِیتٔ َٓأ َ ََ ٣ز َصا أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ت ِز ََ ٛب َوتُ ِضس َٔی َص ِس ّیا
دمحمنبینثم،اوبفدیل،امہؾ،اتقدہ،رکعہم،رضحتانبابعس ےسرفاتیےہہک ہبقع نب اعرم یک نہب ےندیپؽ تیباہلل اکرفسرکےن
یکذنرامینوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکمکحرفامایہکفہوساروہافردہیذحبرکے۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوبفدیل،امہؾ،اتقدہ،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
بجانگہیکذنروتڑےوتاساکافکرہادارکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1508

راوی  :ححاد ب ٩ابی یٌ٘وب ،ابونرضَ ،شیَ٣ ،ح٤س بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابً ٩باض

ُکیِبٕ
وب َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ِ ٨َّ ٟ
رض َح َّسثَ َ٨ا َ ٔ
َش ْ
َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ ُ ٩أَبٔی َی ٌِ ُ٘ َ
یَ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َِ ٣َ ٩ٔ ٤ول َی آ ٔ ٢كَ َِ ٠ح ٍَ ًَ َِ ُ ٩
ض َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪أ ُ ِخًٔي َ َ ٧ذ َر ِت َی ٌِىٔي أَ َِ ٪ت ُح َّخ
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

ْف ًَ َِ ٩یٔ٤یَ ٔ ٨ضا
َ٣ا ٔط َی ٍّ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ ََل َی ِؼ َ ٍُ ٨بٔظَ َ٘ا ٔ
ئ أ ُ ِخت ََٔ َط ِیئّا َٓ َِ ٠ت ُح َّخ َراَ ٔ ٛب ٍّ َو ُِ ٟت َِ ِّ ٜ

اجحج نب ایب وقعیب ،اوبرضن ،رشکی ،دمحم نب دبعارلنمح ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےکاپساکیصخش آایافر رعضایکایروسؽاہلل!ریمینہبےندیپؽجحرکےنیک ذنرامینےہوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایاہللاعتیلریتینہبوکاس تقشرپھچکوثابہندےاگذہلااوکساچےئہہکفہوساریرپاجرکجحرکےافراینپمسقاکافکرہ
ادارکے۔
رافی  :اجحجنبایبوقعیب،اوبرضن،رشکی،دمحمنبدبعارلنمح،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
بجانگہیکذنروتڑےوتاساکافکرہادارکے

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1509

راوی ٣ :شسز ،یحٌي  ،ح٤یس ،ثابت ب٨انی ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٕس َّ
اٟلؤی ٔ ٩ِ ًَ ١ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
یب َص َذا َنٔ َِش ُط َوأَ ََ ٣ز ُظ
َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی َر ُج َّل یُ َضا َزی بَي ِ َن ابِ َِ ٨یطٔ ٓ ََشأ َ َُ ٨ِ ًَ ٢ط َٓ َ٘اُٟوا َ َ ٧ذ َر أَ ِ ٪یَ ِ٤ش َٔي َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ََِ ٟىٔ ٌّي ًَ َِ ٩ت ٌِ ٔذ ٔ
أَ ِ ٪یَ ِز ََ ٛب
دسمد،ییحی،دیمح ،اثتبانبین ،رضحتاسننب امکلےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےناکی صخش وکداھکیہک
فہاےنپدفںوٹیںےکدرایمؿ(اؿرپاہسرادےرک)لچراہےہ۔آپےناسوکابرےںیمدرایتفرفامایوتہتپالچہکاسےندیپؽ
ےنلچ یک ذنر امین ےہ ہکآپ ےن رفامای ا ہلل اعتیل وت اس ےس ےب رپفاہ ےہ ہک ہی اینپ اجؿ وک فیلکت ںیم التبم رک افر آپ ےن اس وک وسار
وہےناکمکحرفامای۔
رافی  :دسمد،ییحی،دیمح،اثتبانبین،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشہیتنمامےنہکفہتیبادقملسںیمامنززپےھاگ
ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
وجصخشہیتنمامےنہکفہتیبادقملسںیمامنززپےھاگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1510

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤از ،حبیبً ،لاء ب ٩ابی رباح ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

ئ بِ ٔ ٩أَبٔی َربَا ٕح ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُج َّل
یب ا َِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ُ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟلا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز أَ ِخب َ َرَ٧ا َحب ٔ ْ
ض َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٗا ََ ٢ػِّ١
َٗ َاَ ٦ی ِو َ ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنٔيی َ َ ٧ذ ِر ُت ِهَّلِل إ ٔ َِ َٓ ٪تحَ اہللُ ًََِ ٠ی َ
َ َ ٍَ َّٜ ٣أَ ِ ٪أ ُ َػل َيی ِٔی بَ ِیتٔ ا ِٔ ِ٘ ٤َ ٟس ٔ
َصاصُ َ٨ا ث ُ َّ ٥أَ ًَا َز ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ػَ ِّ١صاصُ َ٨ا ث ُ َّ ٥أَ ًَا َز ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢طأِ ََُ ٧إٔذ َِ٪
ومیسنباامسلیع،امحد،بیبح،اطعءنب ایبرابح،رضحتاجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکحتفہکمےکدؿاکیصخشڑھکاوہاافر

رعض ایک ای روسؽ اہلل! ںیم ےن تنم امین یھت ہک ارگ اہلل اعتیل آپ ےک ےیل ہکم حتف رفامدے وت ںیم تیب ادقملس ںیم اج رک دف رتعک
امنززپوھںاگ۔آپےنرفامایایسہگجزپھےل(ینعیںیہی دجسمرحاؾںیمزپھےلویکہکنہیاسےسالضفیھبےہافرآاسؿیھب)
اسےندفابرہاےنپوساؽوکدرہاای۔آپےنرھپفیہوجابدایہکںیہیزپھےلاسےنرسیتیرمہبترھپفیہوساؽایکوتآپ ےن
رفامایابےھجتاایتخرےہ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،بیبح،اطعءنبایبرابح،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
وجصخشہیتنمامےنہکفہتیبادقملسںیمامنززپےھاگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1511

راوی ٣ :د٠س ب ٩خاٟس ،ابوًاػً ،٥باض روح ،اب ٩جزیخ ،یو٧ص ب ٩ح ،٥ٜب ٩ابی سٔیا ،٪حرضت ً٤زبً ٩بساٟزح ٩٤ب٩
ًوٖ

ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣د َُ ٠س بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
َّاض ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی یُو ُس ُ
اػ ٕ ٥ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَب ْ
ا ٪أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤حٔ َِؽ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
َّاض ابِ َُ ٩ح َّ ٍَ ٨أَ ِخب َ َرا ُظ ًَ ِ٩
بِ ُ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜبِ ٔ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
ٖ َو ًَ ِّ ٤زو َو َٗا ًََ ٢ب ْ

ًُ ََ ٤ز بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا َِ ٟدبَر ٔ َزا َز َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی
ٖ ًَ ِ ٩رٔ َجا ٕ ٩ِ ٣ٔ ٢أَ ِػ َح ٔ
ض َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوا ُظ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّأ ٟذی َب ٌَ َث َُ ٣ح َّّ ٤سا بٔا َِ ٟح َِِّ ٟ ٙو َػ َِّ ٠ی َت صَاصُ َ٨ا َْلَ ِجزَأَ ًَ َِ ٨
َ َػ ََل ّة ِٔی بَ ِیتٔ ا ِٔ ِ٘ ٤َ ٟس ٔ
ْف بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َو َٗا َ٤ِ ًَ ٢زُو بِ َُ ٩ح َّی ٍَ َو َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرا ُظ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ا٢
ٖ َو ًِ ٩رٔ َج ْ
اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٓ َ٘ا ََ ٢ج ٌِ َ ُ

اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ

دلخمنب اخدل،اوباعمص،ابعسرفح،انبرججی،ویسننبمکح،نبایبایفسؿ،رضحترمعنبدبعارلنمحنبوعػےندنچاحصہبےس
ایس وک انس ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مسق ےہ اس ذات یک سج ےن دمحم وک اچسیئ ےک اسھت
وعبمثرفامایےہارگںیہی(دجسم رحاؾںیم)امنززپھانیلوتہیریتیامنزتیبادقملسںیمامنززپےنھےساکیفوہاجیت(ینعیےھجتتیب
ادقملس ںیم اج رک امنز زپےنھ یک رضفرت ہن ریتہ۔) اوبداؤد ےتہک ںیہہک اس دحثی وک ااصنری ےن انب رججی ےس رفاتی ایک وت اہک۔
رفعجنبرمع افراہکرمعنبہیح افراہکہک اوھنںےنوباہطسدبعارلنمحنبوعػدنچاحصہبےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےس
اےسرفاتیایکےہ

رافی  :دلخمنباخدل،اوباعمص،ابعسرفح،انبرججی،ویسننبمکح،نبایبایفسؿ،رضحترمعنبدبعارلنمحنبوعػ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیمیکرطػےسیسکدفرسےےئلیکذنروپریرکےناکایبؿ
ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
تیمیکرطػےسیسکدفرسےےئلیکذنروپریرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1512

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا ،َٟاب ٩طہابً ،بیساہلل بً ٩بساہلل ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض

َ
ض أَ ََّ ٪س ٌِ َس بِ َ٩
رقأِ ُت ًَل َی َ٣ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسث َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي َٗا ََ َ ٢
اس َت ًَِٔي َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أُم يی َ٣ا َت ِت َو ًََِ ٠ی َضا ِ َ ٧ذ ْر َ ٥َِ ٟت ِ٘ ٔـطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًُ َبا َز َة ِ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٗ ٔـطٔ ًَ َِ ٨ضا

یبنعق ،امکل ،انب اہشب ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک دعس نب ابعدہ ےن یبن یلص اہللہیلع فآہل
فملسےسہیہلئسمدرایتفایکہکریمیفادلہاکااقتنؽوہایگےہافراؿرپاکیذنرفابجیھتسجوکفہوپراہنرکںیکسآپےنرفامای
اؿوکرطػےسمتوپرارکف۔
رافی  :یبنعق،امکل،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
تیمیکرطػےسیسکدفرسےےئلیکذنروپریرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1513

راوی ٤ً :زو بً ٩و ،٪ہظی ،٥ابی بْش ،سٌیس ب ٩جبير ،حرضت ابً ٩باض

َح َٓ ََ ٨ذ َر ِت إ ٔ ِ٪
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا صُظَ ِی ْ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی بٔ ِ ٕ
ْش ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َرَ ٔ ٛب ِت ا َِ ٟب ِ َ
َ٧حَّا َصا اہللُ أَ َِ ٪ت ُؼ َوَ ٦ط ِض ّزا َٓ َ٨حَّا َصا اہللُ ََٓ ٥َِ ٠ت ُؼ َِ ٥حًَّي َ٣ا َت ِت َٓ َحائ َ ِت ابِ َ٨ت َُضا أَ ِو أ ُ ِخت َُضا إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣ز َصا أَ َِ ٪ت ُؼ َوَ ٨ِ ًَ ٦ضا

رمعفنبوعؿ،میشہ ،ایبرشب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکاکیوعرتےندنمسراکرفسرکےتوہےئہیتنم
امین ہک ارگ اہلل اعتیل اس وک حیحص فاسمل اچنہپ دے اگ وت فہ اکی امہ ےک رفزے رےھک یگ اہلل ےن اےس حیحص ف اسمل اچنہپ دای نکیل فہ رفزے
رےنھکےسلبقیہااقتنؽرکیئگسپ اسیکیٹیباینہب۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآیئ(افرہلئسمدرایتفایکوت)آپ
ےناوکساسیکرطػےسرفزےرےنھکاکمکحرفامای۔
رافی  :رمعفنبوعؿ،میشہ،ایبرشب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
تیمیکرطػےسیسکدفرسےےئلیکذنروپریرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1514

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہير ًبساہلل بً ٩لاءً ،بساہلل ب ٩بزیسہ ،حرضت بزیسہ

ئ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ب ُ َزیِ َس َة أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة أَ َت ِت
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ًَ ٩لا ٕ
یس َة َٗا َِ َٗ ٢س
َِ ا َِ ٟوَ ٔ ٟ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت َت َؼ َّسٗ ُِت ًَل َی أُم يی ب ٔ َوَ ٔ ٟ
یسة ٕ َوإَٔ َّ ٧ضا َ٣ا َت ِت َو َت َز َِ ٛت تَٔ ٠

َو َج َب أَ ِجزُ ٔک َو َر َج ٌَ ِت إَِٔ ٟی َٔ ِٔی ا ِٔ٤ٟي َر ٔ
ُک ِ َ ٧ح َو َح ٔسیثٔ ًَ ِ٤ز ٕو
اث َٗاَِ ٟت َوإَٔ َّ ٧ضا َ٣ا َت ِت َو ًََِ ٠ی َضا َػ ِو َُ ٦ط ِضز ٕٓ ََذ َ َ

ادمح نب ویسن ،زریہ دبعاہلل نب اطعء ،دبعاہلل نب ربدیہ ،رضحت ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی
وعرتآیئافررعضایکایروسؽاہلل!ںیمےناینپفادلہوکاکیابدنیدصہقیکیھتافراباؿاکااقتنؽوہایگےہافررتہکںیمفیہ
ابدنیوھچڑی۔آپےنرفامایےھجت وثاباحلصوہایگافرابفہابدنیوک وکریماثںیملمیئگےہفہوعرتوبیلریمیامںرپاکی
امہےکرفزےفابجےھتافراباؿوکااقتنؽوہاکچےہ(ابںیماؿاکایکرکفں؟)رافیےندحثیرمعیکرطحرفاتیایک(ینعی
وجوجابیلہپدحثیںیمسگراکچےہہکاباینپامںیکرطػےسوترفزےرھک)۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہدبعاہللنباطعء،دبعاہللنبربدیہ،رضحتربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اساکایبؿہکذنراکوپرارکانرضفریےہ
ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
اساکایبؿہکذنراکوپرارکانرضفریےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1515

راوی ٣ :شسز حارث ،بً ٩بیسً ،بیساہلل ب ٩اخ٨ص٤ً ،ز ب ٩طٌیب ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟحار ُٔث بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس أَبُو ٗ َُسا ًَُ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ب َ ِیسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ ِخ َٔ ٨ص ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
اٟس ِّٖ َٗا َ ٢أَ ِؤِی
َج ِّسظ ٔأَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة أَ َت ِت أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنٔيی َ َ ٧ذ ِر ُت أَ ِ ٪أَ ِ ٔ
ِ َب ًَل َی َرأِس َ
َٔ ب ٔ ُّ

 ١ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٍٔ َٗا ََ ٔ ٟ ٢ؼ ََٗ ٥ٕ ٨اَِ ٟت ََل َٗا َ٢
اَ ٪ی ِذبَحُ ٓ ٔیطٔ أَصِ ُ
ا ٪ک َ َ
ب ٔ َِ ٨ذرٔ ٔک َٗاَِ ٟت إنٔيی َ َ ٧ذ ِر ُت أَ ِ ٪أَذِبَحَ ب ٔ َََ٤ا َٔ َٛ ٪ذا َو ََ ٛذا َْ َ َ٣
َ ٔ ٟوثَ َٕٗ ٩اَِ ٟت ََل َٗا َ ٢أَ ِؤِی ب ٔ َِ ٨ذرٔ ٔک
دسمد احرث ،نب دیبع ،دیبع اہلل نب اسنخ ،رمع نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےکاپساکیوعرتآیئ افروبیل ایروسؽاہلل! ںیم ےنہی تنمامین یھتہکبج آپاہجد ےسفاسپرشتفیالںیئ ےگ وتںیم
آپ ےک اسےنم دػ اجبؤں یگ۔ آپ ےن رفامای وت اینپ ذنر وپری رک۔ رھپ اس ےن رعض ایک ہک ںیم ےن الفں ہگج رپ۔۔ اہجں زامہن
اجتیلہںیمولگاجونرذحبایکرکےتےھت۔رقابینرکفںیگ۔آپےنوپاھچہکایکوتتبےکےئلرقابینرکےیگ؟اسےناہکںیہن
آپےنرھپدرایتفرفامایایکریغاہللےکےیلرقابینرکےیگ؟اسےناہکںیہنبتآپےنرفامایرھپوتاینپذنروپریرک۔
رافی  :دسمداحرث،نبدیبع،دیبعاہللنباسنخ،رمعنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
اساکایبؿہکذنراکوپرارکانرضفریےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1516

راوی  :زاؤز ب ٩رطیس ،طٌیب ب ٩اسح ٙیحٌي ب ٩ابوٛثير ،ابوَٗلبہ ،حرضت ثابت ب ٩ؿحاک

َح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ بِ ُُ ٩ر َط ِی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙاْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔير ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو ٗ ٔ ََلبَ ٍَ َٗا َ٢
َح َّسثَىٔي ثَاب ٔ ُت بِ َُّ ٩
َح إٔب ٔ َّل بٔبُ َوآَ ٍَ َ ٧أتََی أ ٨َّ ٟي َّي
اٟـحَّا ٔک َٗا ََ َ ٧ ٢ذ َر َر ُج ًَْ ١ل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ی َِ َ ٨

أَ ٓ ٪یضا َوثَ ْ٩ِ ٣ٔ ٩
َح إٔب ٔ َّل بٔبُ َواَ٘ َٓ ٍَ َ ٧ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص ِ ١ک َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إنٔيی َ َ ٧ذ ِر ُت أَ ِ ٪أََ َ ِ ٧
ٔیس ٔ ٩ِ ٣أَ ًِ َیازٔص َِٔٗ ٥اُٟوا َلَ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو ٔ
ٖ
أَ ٓ ٪یضا ً ْ
أَ ِوثَا ٔ ٪ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٍٔ ی ٌُِ َب ُس َٗاُٟوا َلَ َٗا ََ ٢ص ِ ١ک َ َ

َ ابِ ُ ٩آ َز َ٦
ب ٔ َِ ٨ذر َٔک َُّٓٔ َّ ٧ط ََل َوَٓا َئ ِ ٨َ ٔ ٟذرٕ ِٔی َٔ ٌِ ٣ؼ َی ٍٔ اہللٔ َو ََل ٓ ٔ َمَي َلَ َی ُِ ٔ ٠٤

داؤد نب ردیش ،بیعش نب ااحسؼییحی نب اوب،ریث ،اوبالقہب ،رضحت اثتب نب احضک ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس ےک زامےن ںیم اکی صخش ےن ہی ذنر امینہک فہ اقمؾ وباہن ںیم اکی افٹن ذحب رکے اگ۔ فہصخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےکاپسآایافررعضایکایروسؽاہلل!ںیمےنوباہنںیماکیافٹنذحبرکےنیک ذنرامینےہ۔آپےناحصہبرکاؾےسوپاھچ
ہکایکوباہنںیمزامہناجتیلہےکوتبںںیمےسوکیئتباھتسجیکفاہںوپاجیکاجیتیھت؟احصہبےنرعضایکںیہنرھپآپےنوپاھچ
ایکفاہںافکراکوکیئہلیماتگلاھت؟رعضایکںیہنوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسصخشیکرطػوتمہجوہرکرفامایہکوتاینپ
ذنروپریرکویکہکنانگہںیمذنراکوپرارکاناجزئںیہنےہافراسزیچںیمذنرالزؾںیہنآیتسجںیمااسنؿاکوکیئاایتخرہنوہ۔
رافی  :داؤدنبردیش،بیعشنباقحسییحینباوب،ریث،اوبالقہب،رضحتاثتبنباحضک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آدیموکسجابتاکاایتخرںیہناسیکذنررکان
ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
آدیموکسجابتاکاایتخرںیہناسیکذنررکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1517

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩رحب٣ ،ح٤س بً ٩یسي ،ح٤از ،ایوب ،ابوَٗلبہ ،ابی ٣ہ٠ب ،حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼين

ا ٪بِ ٔ٩
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ ٍَ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٤ُ ٟض َّٔ ٠ب ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ ُِ َ ٩
ُح َؼي ِ ٕن َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت ا ِِ ٌَ ٟـ َبا ُئ َ ٔ ٟز ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔي ًُ َ٘ ِی َٕ ١وکَاِ َ ٧ت َٔ ٩ِ ٣س َواب ٔ ٔ ٙا َِ ٟحادي َٗا ََٓ ٢أ ُ َٔ
رس َٓأتََی أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َوص َُو ِٔی َوثَا َٕ ٚوأ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ح َٔ٤ا ٕر ًََِ ٠یطٔ َٗ ٔلی َٔ ٍْ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َُ ٣ح َُّ ٤س ًَ ََل ََ ٦تأ ِ ُخ ُذنٔی َو َتأ ِ ُخ ُذ َسابٔ َ٘ ٍَ ا َِ ٟحادي
ِ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رسوا َر ُج َ٠ي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
یٕ َٗا ََ ٢وک َ َ
اَ ٪ث٘ ٔ ُ
َٗا ََ ٧ ٢أ ُخ ُذ َک ب ٔ َحز ٔ َیزة ٔ ُح ََٔ٠ائ ََٔ َث٘ ٔ َ
یٕ َٗ ِس أَ َ ُ

َٗا ََ ٢و َٗ ِس َٗا ََ ٔ ٓ ٢مَي َٗا ََ ٢وأََ٧ا ُِ ٣ش ٥ْ ٔ ٠أَ ِو َٗا ََ ٢و َٗ ِس أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َٓ َ٤َّ ٠ا ََ ٣ضي أ ٨َّ ٟي ُّي َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َٓض ٔ ُِ ٤ت
َّ
َّ
َف َج ٍَ إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا َ٢
َص َذا َٔ ٣ُ ٩ِ ٣ح َّٔ ٤س بِ َٔٔ ً ٩یسي َ٧ا َزا ُظ یَا َُ ٣ح َُّ ٤س َیا َُ ٣ح َُّ ٤س َٗا ََ ٢وک َ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠رح ّٔمَي َرٓ ٔی ّ٘ا َ َ
َ أَ َِ ٣ز َک أَ ِٓ َِ ٠ح َت ک ُ َّ ١ا َََِ ٟٔل ٔح َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز ث ُ ََّ ٥ر َج ٌِ ُت إلٔ َی َحسٔیثٔ ُسََ ِ ٠مَي َ٪
َ٣ا َطأَِٗ ََُ ٧ا َ ٢إنٔ يی ُِ ٣شَٗ ٥ْ ٔ ٠ا ََِ ٟ ٢و ُٗ َِ ٠ت َضا َوأََ ِ ٧ت َت ُِ ٔ ٠٤
َُ أَ ِو َٗا ََ ٢ص ٔذظ ٔ
آَٓ ٪ا ِس٘ٔىٔي َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص ٔذظ ٔ َحا َجت َ
َٗا َ ٢یَا َُ ٣ح َُّ ٤س إنٔيی َجائ ٔ ٍْ َٓأَكٌِ ِٔ٤ىٔي إنٔيی هَ ِْ ٤
َ ١ب ٌِ ُس بٔاَّ ٟز ُج َ٠ي ِ ٔن َٗا ََ ٢و َح َب َص َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ ٌَ ٟـ َبا َئ َ ٔ ٟز ِحٔ٠طٔ َٗا ََٓ ٢أَُ ََار
َحا َج ُت ُط َٓ ُٔوز ٔ َی اٟزَّ ُج ُ
رسوا ا َِ ٣زأَ ّة ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َٗا ََََٓ ٢اُ ٧وا إٔذَا کَا َ٪
رسحٔ ا ِ٤َ ٟسٔی َََ ٓ ٍٔ٨ذ َصبُوا بٔا ِِ ٌَ ٟـ َبا ٔ
ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ْش َُ ٛ
ئ َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َذ َصبُوا ب ٔ َضا َوأَ َ ُ
وًَ ٪ل َی َ ِ

َّ
و ٪إٔب ٔ َُ ٠ض ِِٔ ٥ی أَ َِٓ ٔ ٨یتٔض ٔ َِٗ ٥ا َُ٨َٓ ٢وِّ ُ٣وا َِ ٟی ََ ٍّ ٠و َٗا َِ ٣ت ا ِ٤َ ٟزِأَةُ َٓ َح ٌََِ ٠ت ََل َت َـ ٍُ یَ َس َصا ًَل َی َبٌٔير ٕإ ٔ ََّل َرَُا َحًَّي أَ َت ِت ًَل َی
اِ ٠ٟی ُ
 ١یُزٔی ُح َ
َحَ َّ ٧ضا َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا
ئ َٗا ََٓ ٢أ َ َت ِت ًَل َی َ٧ا َٗ ٍٕ َذُٟو َٕ ٣ُ ٢حز ََّس ٍٕ َٗا َََ ٢
ا ِِ ٌَ ٟـ َبا ٔ
َفٔٛب َ ِت َضا ث ُ ََّ ٥ج ٌََِ ٠ت ِهَّلِل ًََِ ٠ی َضا إ ٔ َِّ َ ٧ ٪حاصَا اہللُ َٟت َ َِ َ ٨
َ َٓأ َ ِر َس َ١
رعٓ َِت ا٨َّ ٟا َٗ ٍُ َ٧ا َٗ ٍُ أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ ُ ِخبٔرَ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َٗ ٔس َِ ٣ت ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ُ ٍَ ٨
َحَ َّ ٧ضا َلَ َوَٓا َئ ِ ٨َ ٔ ٟذرٕ ِٔی
إَِٔ ٟی َضا َٓحٔی َئ ب ٔ َضا َوأ ُ ِخب ٔ َر ب ٔ َِ ٨ذرٔ َصا َٓ َ٘ا َ ٢بٔئ َِص َ٣ا َجزَیِت َ
ٔیضا أَ ِو َجزَ ِت َضا إ ٔ ِ ٪اہللُ أََ ِ ٧حا َصا ًَ َِ ٠ی َضا َٟت َ َِ َ ٨
َ ابِ ُ ٩آ َز ََٗ ٦ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َوا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َص ٔذظ ٔا َِ ٣زأَةُ أَبٔی ذ ٓ َٕر
َٔ ٌِ ٣ؼ َی ٍٔ اہللٔ َو ََل ٓ ٔ َمَي ََل یَ ُِ ٔ ٠٤

امیلسؿ نب رحب ،دمحم نب یسیع ،امحد ،اویب ،اوبالقہب ،ایب بلہم ،رضحت رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک ابضعء یبن ،لیق ںیم
ےساکیصخشیکفینٹنیھتافرہیافینٹناؿاجونرفںںیمےسیھتوج(اراظتؾیکرغضےس)احویجںےکآےگاجیتیھترھپفہصخش
(ینعی ابضعء اک امکل گنج ںیم ) دیقی انبایل ایگ افر روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےک اسےنم ابدنھرک الای ایگ۔ اس فتق آپ اکی
دگےھرپوسارےھتسجرپاکیاچدرزپیوہیئیھتفہصخشوبالاےدمحم!مت ھجوکسکرجؾںیمڑکپےتوہافراساجونروکوجاحویجں
ےک آےگ اجات ےہ؟ آپ ےن رفامای مہ وک  وکریتے فیلح ہلیبقفیقث ےک رجؾ ںیم ڑکپےت ںیہ۔ رافی ےتہک ںیہ ہک ہلیبقفیقث ےن
ااحصب روسؽ ںیم ےسدف وصخشں وک دیق ایک وہا اھت۔اس ےندفراؿ وگتفگ ہی یھب اہک ہک ںیم وت املسمؿ وہں ای ہی اہک ہک اب ںیم االسؾ
ےلآایوہںنکیلآپآےگڑبھےئگ۔اوبداؤدےتہکںیہہکدحثیاکہیڑکٹاہکآپآےگڑبھےئگ۔ںیمےندمحمنبٰیسیعےساھجمس
ےہ(امیلسؿ نبرحبےسںیہن)(بجآپآےگربھےئگ)وتاسصخش ےنآپوک اکپرااےدمحم!اےدمحم!۔رمعاؿ ےتہک ںیہہک
آپ ڑبے رمح دؽ افر رنؾ زماج ےھت۔۔ آپ اس یک آفاز نس رک اس ےک اپس رشتفی الےئ افر وپاھچ ایک ابت ےہ؟ وبال ںیم
املسمؿ وہں۔ آپ ےن رفامای۔ ارگ وت یہی ابت اس فتق اتہک بج وت اےنپ اایتخر ںیم اھت (ینعی رگاتفر ہن وہا اھت) وت البہبش وت ےن وپری
اکایمیباحلصرکیلیھت۔۔اوبداؤدےتہکںیہہکںیمرھپدحثیامیلسؿیکرطػول اتوہں۔فہصخشوبالاےدمحم!ںیموھباکوہںےھجم
اھکانالکےیئںیمایپاسوہں ےھجماپینالپی۔آپےنرفاماییہیریتادصقماھتایہیرفامایہکیہیاساکدصقماھترافیےتہکںیہ ہکاؿ دف
وصخشںےکدبہلںیم(وجینبفیقثیکدیقںیمےھت)اینپوساریےکےیلرھکیل۔رھپرشمنیکےندمہنیےکاجونرفںرپڈاہکڈاالافر
ابضعءوکےلےئگافراجےتاجےتاکیاملسمؿوعرتوکیھبااھٹےلےئگ۔بجراتوہیتوتفہاےنپافوٹنںوکآراؾےکےئلدیماؿ
ںیم وھچڑ دےتی۔ اکی رات بج فہ بس رہگی دنین وس ےئگ وت فہ املسمؿ وعرت ایھٹ اتہک ےکپچ ےس یسک افٹن رپ وسار وہ رک اھبگ
ےلکن) رھپ فہ سج افٹن رپ یھب اہھت ر یتھ وت فہآفاز اکناتل اہیںکت ہک فہ ابضعء ےکاپس آیئ وتداھکی ہک فہ اہنتی رشفی افر وساری
ںیمامرہافینٹنےہوت فہاسرپ وساروہیئگرھپاسےناہلل ےسہیتنمامینہکارگاس ےناوکس(رشمنیکےس) اجنتددییوتفہاس
افینٹن وک رقابؿ رک دے یگ بج فہ دمہنی یچنہپ وتولوگں ےن اچہپؿایلہک ہی وت وضحر یلص اہللہیلعفآہلفملسیک افینٹن ےہ آپ وکاس وک

ربخیکیئگوتآپےناسوکالباجیھب۔فہآیئافریئاایہکںیمےناسافینٹنوکذحبرکےنیکذنرامینےہ۔آپےنرفامایوتےناسافینٹن
وکربادبہلدانیاچاہ۔ارگاہللےنوک وکاسافینٹنیکتشپرپاجنتیشخبوتایکاساکدبہلیہیےہہکاسوکذحبرکڈاےل؟رفامایاسذنراک
وپرارکاناجزئںیہنسجںیماہللیکانرفامینوہایایسیذنروہوجآدیمےکاایتخرںیمہنوہ۔اوبداؤدےتہکںیہہکہیوعرترضحتاوبذریک
ویبیںیھت۔
رافی  :امیلسؿنبرحب،دمحمنبیسیع،امحد،اویب،اوبالقہب،ایببلہم،رضحترمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اانپاسراامؽراہدخاںیمدصہقرکےنیکذنررکان
ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
اانپاسراامؽراہدخاںیمدصہقرکےنیکذنررکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1518

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩زاؤز ،ب ٩رسح ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،بساٟزح ٩٤بً ٩بساہلل بٌٛ ٩ب ب٣ ٩اً ،َٟبساہلل ب٩
ٌٛب ب٣ ٩ا ،َٟحرضت ٌٛب ب٣ ٩اَٟ

اب َٓأ َ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
اٟس ٔح َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخبَرَنٔی یُوُُ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز َوابِ ُِ َّ ٩
َ
ِم ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا َ٢
بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ٌَِ َٛ ٩بٕ َوک َ َ
اَٗ ٪ائ َٔس ٌِ ٛبٕ ٔ ٩ِ ٣بَٔ٨یطٔ ح ٔي َن ًَ ٔ َ
ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ََّ ٩ِ ٣ٔ ٪ت ِوبًَٔي أَ ِ ٪أََ ِ ٧د٣َ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ ٠الٔی َػ َس َٗ ٍّ إلٔ َی اہللٔ َوإلٔ َی َر ُسؤٟطٔ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ِم َّأ ٟذی ب ٔ َد ِیب َ َر
ََ َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت إنٔيی أ ُ ِٔ ٣ش ُ
أَ ِٔ ٣ش ِ
َ َٓ ُض َو َخي ِ ْر َ ٟ
َ بَ ٌِ َف َ٣اَ ٔ ٟ
َ ًََِ ٠ی َ
َ َس ِض ٔ َ
امیلسؿ نب داؤد ،نب رسح ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،دبعارلنمح نب دبعاہلل نب بعک نب امکل ،دبعاہلل نب بعک نب امکل،
رضحت بعک نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ریمی وتہب ہی ےہ ہک ںیم اانپ امتؾ امؽ وک اہلل ف روسؽ ےک
ت
ےیلدصہقرکےکاسےساگلوہاجؤ۔آپےنرفامایھچکامؽاےنپےئلیھبروھکویکہکنہی مھاارےقحںیمرتہبےہ۔فہےتہکںیہہک
رھپںیمےنرعضایکہککیھٹےہریماوجہصحربیخںیمےہفہںیماےنپےیلرھکاتیلوہں۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،نب رسح،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دبعارلنمح نبدبعاہللنببعکنب امکل،دبعاہللنببعک نب
امکل،رضحتبعکنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
اانپاسراامؽراہدخاںیمدصہقرکےنیکذنررکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1519

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌي  ،حش ٩ب ٩ربیٍ ،ازریص ،اب ٩اسحً ٙبساٟزح ٩٤بً ٩بیساہلل بٌٛ ٩ب ،حرضت ٌٛب ب٣ ٩اَٟ

ٔیص َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔي اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي َح َّسثَ َ٨ا َح َش ُ ٩بِ ُ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
َخ َد ٔ٩ِ ٣
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ِٔٔی ٗٔؼَّ تٔطٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ََّ ٩ِ ٣ٔ ٪ت ِوبًَٔي إلٔ َی اہللٔ أَ ِ ٪أَ ِ ُ
َ َس ِض ِٔم ٔ٩ِ ٣
َ٣الٔی ک ُ ِّ٠طٔ إلٔ َی اہللٔ َوإلٔ َی َر ُسؤٟطٔ َػ َس َٗ ٍّ َٗا َََ ٢ل ُُِٗ ٠ت َِٓ ٔ ٨ؼ ُٔ ُط َٗا ََ ٢لَ ُُِٗ ٠ت َٓ ُث ُُ ٠ث ُط َٗا ََ ٢ن ٌَ ُِِ ٠ُٗ ٥ت َّٓٔنيی َسأ ُ ِٔ ٣ش ُ

َخ ِیب َ َر
دمحم نب ییحی ،نسح نب رعیب ،ادرسی ،انب ااحسؼ دبعارلنمح نب دیبع اہلل نب بعک ،رضحت بعک نب امکل ےس ایس ہصق ںیم اکی
رفاتیویںیھبےہہکفہےتہکںیہںیمےنرعضایکایروسؽاہلل!اہللےسریمیوتہبہیوہیگہکںیماےنپامتؾامؽےساگلوہاجؤں
افر اس امتؾ امؽ وک اہلل روسؽ ےک ےیل دصہق رک دفں۔ آپ ےن رفامای ااسی تم رکف ںیم ےن رعض ایک ااھچ وت رھپ آداھ امؽ دصہق
رکفں۔آپےنرفامای۔ااسییھبتمرکف۔ںیمےنرھپرعضایکوترھپںیماہتیئامؽدصہقےیکد اتوہںآپےنرفامایاہںہیکیھٹ
ےہ۔سپںیمےنربیخفاالہصحاےنپےیلرھکایل۔(افرابیقامتؾامؽدصہقرکدای۔)
رافی  :دمحمنبییحی،نسحنبرعیب،ادرسی،انباقحسدبعارلنمحنبدیبعاہللنببعک،رضحتبعکنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زامہنءافتیلہیکامینوہیئتنماالسؾالےنےکدعبیھبوپرییکاجےئیگ
ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
زامہنءافتیلہیکامینوہیئتنماالسؾالےنےکدعبیھبوپرییکاجےئیگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1520

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١یحٌي ً ،بیساہلل٧ ،آٍ ،حرضت ً٤ز

أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ َح َّسثَىٔي َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط أََّ٧طُ َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنٔيی
َحاَِ ٟٔ ٦ی ََ٘ َٓ ٍّ ٠ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو ٔ
ٖ ب ٔ َِ ٨ذرٔ َک
َ َ ٧ذ ِر ُت ِٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یٍٔ أَ ِ ٪أَ ًِ َتَ ٜ
ٕٔ ِٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ ا َِ َ ٟ

ادمحنبلبنح،ییحی،دیبعاہلل،انعف،رضحترمعےسرفاتیےہہکںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!ںیمےنزامہن
اجتیلہںیمہیتنمامینیھتہکںیماکیراتےکےیلدجسمرحاؾںیمااکتعػرکفںاگ۔آپےنرفامایوترھپاینپتنموپریرکف۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ییحی،دیبعاہلل،انعف،رضحترمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریغنیعمذنرامےنناکایبؿ
ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
ریغنیعمذنرامےنناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1521

راوی  :ہارو ٪بً ٩باز ،ابوبرک ،ابً ٩باض٣ ،ح٤س ِ٣يرہٌٛ ،ب ب٘٤٠ً ٩ہ ،ابی خيرً٘ ،بہ بً ٩ا٣ز

غ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َِ ٣ول َی ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َُ ٌِ ٛب بِ ُ٩
ارو ُ ٪بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ اْلِ َ ِزز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِرکٕ َی ٌِىٔي ابِ ًََ ٩یَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا صَ ُ
ًَ ِ ٩ِ ًَ ٍَ ٤َ َ٘ ٠أَبٔی ا َِ ٟدي ِر ٔ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب ٍَ بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َّٔ َٛ ٥َ ٠ارةُ اِ ٨َّ ٟذرٔ ََ َّٔ ٛارةُ ا َِ ٟیٔ٤ي ٔن
اہرفؿ نب ابعد ،اوبرکب ،انب ابعس ،دمحم ریغمہ ،بعک نب علمقہ ،ایب ریخ ،ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایذنراکافکرہفیہےہوجمسقاکےہ۔
رافی  :اہرفؿنبابعد،اوبرکب،انبابعس،دمحمریغمہ،بعکنبعلمقہ،ایبریخ،ہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
ریغنیعمذنرامےنناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1522

راوی ٣ :ح٤س بً ٩وٖ ،سٌیس ب ٩ح ،٥ٜیحٌي  ،اب ٩ایوبٌٛ ،ب ب٘٤٠ً ٩ہ ،اب ٩ط٤اسہ ،حرضت ً٘بہ بً ٩ا٣ز

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
وب َح َّسثَىٔي َُ ٌِ ٛب بِ ُ ٍَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩أَُ َّ ٧ط َسٍَ ٔ٤
ٖ أَ ََّ ٪سٌ َ
ٔیس بِ َ ٩ا َِ ٟح ََ ٥ٔ ٜح َّسثَ ُض ِ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا یَ ِحٌَي َی ٌِىٔي بِ َ ٩أَ ُّی َ
اس ٍَ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟدي ِر ٔ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب ٍَ بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َُ ٠ط
ابِ َٔ ٩ط ََ ٤
دمحمنبوعػ،دیعسنبمکح،ییحی،انباویب،بعکنبعلمقہ،انبامشہس،رضحتہبقعنباعرمےس(اکیدفرسیدنسےکاسھت)ایس
رطحرمفیےہ۔

رافی  :دمحمنبوعػ،دیعسنبمکح،ییحی،انباویب،بعکنبعلمقہ،انبامشہس،رضحتہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیمیوغلاکایبؿ
ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
نیمیوغلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1523

راوی  :ح٤یس ب٣ ٩شٌسہ ،حشا ،٪ابزاہی ،٥حرضت ًلاء ےن ی٤ين ِٟو کی تٌزیٕ حرضت ًائظہ

اٟشامٔی َح َّسثَ َ٨ا َح َّشا َُ ٪ی ٌِىٔي ابِ َ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی َُ ٥ی ٌِىٔي اٟؼَّ ائ ٔ َّ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ِٔی َّ
َّ َ
اِِ ٠ٟو ِٔٔی
َحسث َ٨ا ُح َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َّ ُّ
ا َِ ٟیٔ٤ي ٔن َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ٍُ إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ص َُو َ َلَک ُ ٦اَّ ٟز ُج ِٔٔ ١ی بَ ِیتٔطٔ َ َّلَک َواہللٔ َوبَل َی َواہللٔ َٗا َ ٢أَبُو

َّط َٗ ٍَ ٓ ََش ٍَ ٔ٤اَ ٨ِّ ٟسا َئ َس َّی َب َضا
ا ٪إٔبِ َزاصٔی ُ ٥اٟؼَّ ائ ٔ ُّ َر ُج َّل َػاّ ٔ ٟحا َٗ َت َُ ٠ط أَبُو ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠بٔ ٌَ َزَ ِ ٧س َض َٗا ََ ٢وک َ َ
َزا ُوز ک َ َ
ا ٪إٔذَا َر َٓ ٍَ ا َِ ِ ٔ٤ٟ

َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوی َص َذا ا َِ ٟحس َ
ْفا ٔ
َ َر َوا ُظ اٟزُّصِز ٔ ُّی
ت ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥اٟؼَّ ائ ٔ ّٔ َِ ٣و ُٗوّٓا ًَل َی ًَائٔظَ ٍَ َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
ٔیث َزا ُو ُز بِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ُ ٟ
ئ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ ٍَ َِ ٣وُٗوّٓا
َ بِ َُ ِِ ٣ٔ ٩و َٕ ٢وک ُ ُُّ ٠ض َِ ًَ ٩ِ ًَ ٥لا ٕ
َو ًَ ِب ُس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ُ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠مَي ََ ٪و َ٣اُ ٔ ٟ
دیمحنبدعسمہ،اسؿ،اربامیہ،رضحتاطعءےننیمیوغلیکرعتفیرضحتاعہشئےسرفاتییکےہفہرفامیتںیہہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای نیمی وغل آدیم اک فہ الکؾ ےہ وج فہ اےنپ رھگ ںیم (ہیکت الکؾ ےک وطر رپ) وباتل راتہ ےہ الثم اہں دخبا ںیہن
دخبا۔اوبداؤد ےتہکںیہہکاربامیہانسروکاوبملسمےنرفدنسںیم لتقایک اھتافراربامیہیک احتلہییھتہکارگڑوھتڑی وہیئےہافر
اذاؿ یک آفاز آ یئگ وت امرےن ےس ےلہپ اےس وھچڑ دےتی ےھت۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک داؤد نب ایب ارفلات ےن اربامیہ ےس
رضحت اعہشئ رپ وموقػ ایک ےہ۔ ایسرطح زرہی دبعاکلمل نب ایب ہملس افر امکل نب وغمؽ اؿ بس رضحات ےن اطعء یک دنس ےس
رضحتاعہشئرپوموقػایکےہ۔
رافی  :دیمحنبدعسمہ،اسؿ،اربامیہ،رضحتاطعءےننیمیوغلیکرعتفیرضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشہیمسقاھکےئہکفہاھکانںیہناھکےئاگ

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
وجصخشہیمسقاھکےئہکفہاھکانںیہناھکےئاگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1524

راوی ٣ :و ،١٣ب ٩ہظا ،٦اسٌ٤ی ،١جزیزیً ،ث٤ا ٪ابی س٠ی ،١حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩ابوبرک

ا ٪أَ ِو ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
اٟشٔ٠ی ُٔ ٨ِ ًَ ١ط ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی
 ١بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ؤ َُّ ٣
 ٩ِ ًَ ١ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
ا ٪أَبُو بَ ِرکٕ َی َت َح َّس ُث ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َّ
اِ ٠ٟی َٔ٘ َٓ ١ا ََ ٢لَ
بَ ِرکٕ َٗا ََ٧ ٢زَ َ ٢ب ٔ َ٨ا أَ ِؿ َی ْ
اٖ َ٨َ ٟا َٗا ََ ٢وک َ َ
َ
أَ ِر ٔجٌ َّ٩إَِٔ ٟی َ َّ
َقاص َُِ٘ َٓ ٥اُٟوا َلَ ِ َ ٧ل ٌَ ُ٤طُ َحًَّي یَأتِ َٔی أَبُو بَ ِرکٕ َٓ َحا َئ َٓ َ٘ا َ٢
ْفَْ ٔ ٩ِ ٣ؿ َٔیا ٍَٓٔ َص ُؤ ََل ٔ
َ
َ َحًي َت ِ ُ
رقاص َُِٓ ٥أ َتاص ُِ ٥بٔ ٔ َ
ئ َو َٔ ٔ ٩ِ ٣
ُ َ
َ
َقاص َُِٓ ٥أَبَ ِوا َو َٗا ُٟوا َواہللٔ ََل ِ َ ٧ل ٌَ ُُ ٤ط َحًَّي َیحٔی َئ َٓ َ٘ا ُٟوا
رقاص َُِٗ ٥اُٟوا ََل ُُِٗ ٠ت َٗ ِس أَ َت ِی ُت ُض ِ ٥بٔ ٔ َ
َفُِت َُِ ٔ ٩ِ ٣ٔ ٥
َ٣ا ٓ ٌََ َ ١أ ِؿ َیا ُٓ ٥ِ ٜأ َ َ
َ َٗا ََ ٢واہللٔ ََل أَك ِ ٌَ ُ٤طُ َّ
اِ ٠ٟی ََٗ ٍَ ٠ا ََ٘ َٓ ٢اُٟوا َوِ َ ٧ح َُ ٩واہللٔ
َػ َس َِ َٗ ٚس أَ َتاَ٧ا بٔطٔ َٓأَبَ ِی َ٨ا َحًَّي َتحٔی َئ َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا ََٗ ٥ِ ٌَُٜ ٨َ ٣اُٟوا َََ٣اَ َ ٧
اْٟش ک َ َّ
ََل ِ َ ٧ل ٌَ ُ٤طُ َحًَّي َت ِل ٌَ َ٤طُ َٗا َ٣َ ٢ا َرأَیِ ُت ِٔی َّ ِّ
ََق َب كَ ٌَا َُ ٣ض َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ ٓ ََلٌ َٔ٥
اِ ٠ٟی َُّ َٗ ٍٔ٠م َٗا َِّ َ ٢رقبُوا ك َ ٌَا ََٗ ٥ِ ُٜ٣ا ََّ َ ٓ ٢
َوكٌَ ُٔ٤وا َٓأ ُ ِخب ٔ ِر ُت أَُ َّ ٧ط أَ ِػ َبحَ َٓ َِ َسا ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ َر ُظ ب ٔ َّأ ٟذی َػ ََ ٍَ ٨و َػ ٌَُ ٨وا َٗا َ ٢بَ ِ ١أََ ِ ٧ت أَبَ ُّزص ُِ٥
َوأَ ِػ َس ُٗ ُض ِ٥

وملم،نباشہؾ،اامسلیع،رجریی،امثعؿایبسلبل،رضحتدبعارلنمحنباوبرکبےسرفاتیےہامہرےرھگدنچامہمؿآےئاوبرکب
رات وک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اجای رکےت ےھت وت فہ مہ ےس ہہک ےئگ ہک ںیم وت امہمؿ ےک افرغ وہےن ےک دعب
آؤں اگ (ینعی مت اںیھن اھکان فریغہ الھک دانی ریما اراظتر ہن رکان) وس دبعارلنمح اھکان ےل رک آےئ نکیل امہمؿ ےن اہک ہک مہ وت اوبرکب ےک
آےنےسےلہپہناھکںیئےگرھپاوبرکبآےئافرامہمؿےکقلعتمدرایتفایکہکایکمتےناںیھناھکانالھکدای؟ںیمےنرعضایکںیم
وتاھکانےلرکایگاھتنکیلاوھنںےنآپےکریغباھکےنےسااکنررکدای۔امہمونںےنریمییدصقییک۔رضحتاوبرکبےنامہمونں
ےسرف امایمتےنویکںعنمایکاوھنںےناہکآپیکفہج ےس۔اوبرکبےناہکدخباںیموتآجراتاکاھکانںیہناھکؤںاگ۔امہمونںےن
اہک بج کت آپ ہن اھکںیئ ےگ مہ یھب ہن اھکںیئ ےگ اوبرکب ےن اہک ایسی ربی رات ںیم ےن یھبک ہن دیھکی یھت رھپ رفامای اھکان الؤ بج
اھکانآایگ وت آپ ےنمسباہلل ہہکرکاھکانرشفعرکدای۔افر امہمونںےنیھبرشفع ایک دبعارلنمحےتہکںیہہکےھجم ہتپالچ ہک حبصوکاج
رکاوبرکبےنہیفاہعقرضحتیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعضایکوتآپےنرفامایمتڑبےکینافرراتسابزوہ۔
رافی  :وملم،نباشہؾ،الیعمس،رجریی،امثعؿایبسلبل،رضحتدبعارلنمحنباوبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
وجصخشہیمسقاھکےئہکفہاھکانںیہناھکےئاگ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1525

راوی  :اب٣ ٩ثىي ،سا ٥ٟب٧ ٩وحً ،بساَلًلی ،جزیزی ،حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩ابوبرک

اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِرکٕ ب ٔ َض َذا
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َح َّسثَ َ٨ا َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُُ ٧ ٩و ٕح َو ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤

ا َِ ٟحسٔیثٔ ِ َ ٧ح َو ُظ َزا َز ًَ َِ ٩سأِ ٥ٕ ٔ ٟی َحسٔیثٔطٔ َٗا ََ ٢و ٥َِ ٟیَ ِبِِ ُ٠ىٔي ََ َّٔ ٛار ْة

انب ینثم ،اسمل نب ونح ،دبعاالیلع ،رجریی ،رضحت دبعارلنمح نب اوبرکب ےس ایس رطح رمفی ےہ اس دحثی ںیم اسمل ےک فاہطس
ےسہیااضہفےہہکےھجمہیولعمؾںیہنہکاوبرکبےناسمسقاکافکرہدایایںیہن۔
رافی  :انبینثم،اسملنبونح،دبعاالیلع،رجریی،رضحتدبعارلنمحنباوبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عطقرمحیکمسقاھکےناکایبؿ!
ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
عطقرمحیکمسقاھکےناکایبؿ!

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1526

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ہا ،٢یزیس ب ٩زریٍ ،حبیب٤ً ،ز ب ٩طٌیب ،سٌیس ب٣ ٩شیب

یب ا ِ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ُ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟزٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا َٔ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسث َ َ٨ا َحب ٔ ْ
ا ٪بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا ٔ٣ي َر ْ
اث ٓ ََشأ َ َ ٢أَ َح ُسص َُ٤ا َػاح َٔب ُط ا ِِ ٔ ٟ٘ش ََ٘ َٓ ٍَ ٤ا َ ٢إ ٔ ِِ ًُ ٪س َت َت ِشأ َُٟىٔي ًَ ِ ٩ا ِِ ٔ ٟ٘ش َ١ُّ ُ ََٓ ٍٔ ٤
أَ َخ َویِ ٔ ٩ِ ٣ٔ ٩اْلِ َ ِن َؼارٔ ک َ َ
اک َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َ َوک َ ِّ ٥ِ ٠أَ َخ َ
ْف ًَ َِ ٩یٔ٤یَ ٔ ٨
َ٣ا ٕ ٢لٔی ِٔی رٔ َتا ٔد ا ِل ََ ٌِ ٜب ٍٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ًُ َ٤زُ إ ٔ َّ ٪ا ِل ََ ٌِ ٜب ٍَ ََُّ ٔ ٨ی ٍْ ًَ ِ٣َ ٩اَ ٔ ٟ
َ َِ ِّ ٛ
َ
یٌ ٍٔ اَّ ٟزح َٔٔ ٥وٓ ٔ َمَي ََل َت ُِ ٔ ٠٤
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ََُ ٢ل یَٔ٤ي َن ًََِ ٠ی َ
َ َو ََل ِ َ ٧ذ َر ِ ٔی َٔ ٌِ ٣ؼ َی ٍٔ اٟز َِّّب َؤِی َٗ ٔل َ

دمحم نب اہنمؽ ،سیدی نب زرعی ،بیبح ،رمع نب بیعش ،دیعس نب بیسم ےس رفاتی ےہ ہک ااصنر ںیم دف اھبیئ ےھت نج ےک درایمؿ
میسقت ریماث اکہلئسم اھت بج اکی اھبیئ نج ےن دفرسے اھبیئ ےس میسقت رکےن وک اہک وت اےنس وجاب دایہک ارگ وت ےن  ھج ےسدفابرہ
ریماثمیسقترکےنوکاہکوتریماامتؾامؽہبعکےکےیلففقےہرضحترمعےناسےسرفامایہبعکریتےامؽاکجاتحجںیہنےہاینپ

مسق اک افکرہ دے افر اےنپ اھبیئ ےس میسقت ریماث یک ابت رک ویکہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ آپ
رفامےتےھتہکاہللیکانرفامینںیموک رپہنمسقاکوپرارکانفابجیہافرہنذنراکافرہنیہذنرفمسقایسیزیچںیمربتعمےہسجرپاایتخر
ںیہن۔
رافی  :دمحمنباہنمؽ،سیدینبزرعی،بیبح،رمعنببیعش،دیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الکؾرکےنےکدعبااشنءاہللےنہکاکایبؿ
ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
الکؾرکےنےکدعبااشنءاہللےنہکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1527

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسَ ،شیَ ،س٤اک ،حرضت ًرک٣ہ

َّ
َّ
یَ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ َِ ٔ ِ ً ٩
َ
رقی ِّظا
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا َٔ َ ٢
َش ْ
ٔرک َ ٍَ ٣أ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََْ ٢لُِز ُ َو ََّ ُ ٪

َ
َ
رقی ِّظا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ
رقی ِّظا َواہللٔ َْلُِز ُ َو ََّ ُ ٪
َواہللٔ َْلُِز ُ َو ََّ ُ ٪

ہبیتق نبدیعس ،رشکی ،امسک ،رضحت رکعہم ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای۔ دخباںیم رقشی ےس
اہجدرکفںاگ۔دخباںیمرقشیےساہجدرکفںاگ۔دخباںیم رقشیےساہجدرکفںاگ۔اسےکدعبآپےنرفامایااشنءاہلل!اوبداؤد
ےتہک ںیہ ہک اس رفاتی وک تہب ےس رضحات ےن وباہطس رشکی دنسب امسک ربفاتی رکعہم رضحت انب ابعس ےس دنسما رفاتی ایک
ےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رشکی،امسک،رضحترکعہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
الکؾرکےنےکدعبااشنءاہللےنہکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1528

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،ب ٩بْش٣ ،شٌس ب ٩س٤اک ،حرضت ًرک ٣ہ

َ
رقی ِّظا ث ُ ََّٗ ٥ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩بٔ ِْشٕ ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ ِٔ ِ ً ٩
ٔرک َ ٍَ ٣یَ ِز َٓ ٌُطُ َٗا ََ ٢واہللٔ َْلُِز ُ َو ََّ ُ ٪

ُ
ُ
َ
َ
رقی ِّظا ث ُ ََّ ٥س ََ ٜت ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ َٗا َ٢
رقی ِّظا إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ ث ََّٗ ٥ا ََ ٢واہللٔ َْلُِز ُ َو ََّ ُ ٪
إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ ث ََّٗ ٥ا ََ ٢واہللٔ َْلُِز ُ َو ََّ ُ ٪
َش ٕ
یَ َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥َِ ٟ ٥ی ِِزُص ُِ٥
أَبُو َزا ُوز َزا َز ٓ ٔیطٔ ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شٔ َ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠
دمحم نبالعء ،نب رشب ،دعسم نب امسک ،رضحت رکعہم ےس رموفاع رفاتی ےہ ہک روسؽ اہللیلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای دخبا ںیم
رقشی ےس اہجد رکفں اگ۔ رھپ رفامای ااشنءاہلل۔ رھپ رفامای ںیم رقشی ےس اہجد رکفں اگ ااشنء اہلل اعتیل رھپ رفامای ںیم رقشی ےس اہجد
رکفں اگ۔ اس ےک دعب آپ اخومش وہ ےئگ افر رھپ رفامای ااشنءاہلل اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک فدیل نب ملسم ےن وباہطس رشکی اس رفاتی
ںیمہیزایدیتیکےہہک۔رھپآپےناؿےساہجدںیہنایک۔
رافی  :دمحمنبالعء،نبرشب،دعسمنبامسک،رضحترکعہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
الکؾرکےنےکدعبااشنءاہللےنہکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1529

راوی ٨٣ :ذر ب ٩وٟیسً ،بساہلل ب ٩برکً ،بیساہلل ب ٩اخ٨ص ،حرضت ً٤زو ب ٩طٌیب

َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذ ُر بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩بَ ِرکٕ َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ ٩اْلِ َ ِخ َٔ ٨ص ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
یٌٍٔ
َج ِّسظ ٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل ِ َ ٧ذ َر َو ََل َیٔ٤ي َن ٓ ٔ َمَي َلَ َی ُِ ٔ ٠٤
َ ابِ ُ ٩آ َز ََ ٦و ََل ِٔی َٔ ٌِ ٣ؼ َی ٍٔ اہللٔ َو ََل ِٔی َٗ ٔل َ
َفأَی َُي ِ َرصَا َخي ِ ّرا َٔ ٨ِ ٣ضا ََِٓ ٠ی َس ًِ َضا َو َِ ٟیأ ِ ٔ
ت َّأ ٟذی ص َُو َخي ِ ْر َّٓ ٔ ََّ ٪ت ِز ََ ٛضا ََ َّٔ ٛارتُ َضا
َرح َٕٔ ٥و ََ ٩ِ ٣حَ ٠
َٕ ًَل َی َیٔ٤ي ٕن َ َ
رذنرنبفدیل،دبعاہللنبرکب،دیبعاہللنباسنخ،رضحترمعفنببیعشاؿےکفادلاؿےکداداےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجزیچااسنؿےکاایتخرںیمہنوہایاہللیکانرفامینوہایرہتشوکوتڑےنفایلوہ۔ایسیزیچںیمہنذنرےہافرہن
مسق۔افروجصخشمسقاھکےلرھپاسےکالخػںیمالھبیئرظنآےئوت اسمسقوکوھچڑرکالھبیئوکاایتخررکانیلاچےئہ۔ویکہکنایسی
مسقاکوھچڑدانییہاساکافکرہےہ۔
رافی  :رذنرنبفدیل،دبعاہللنبرکب،دیبعاہللنباسنخ،رضحترمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشایسیابتیکذنررکےلسجوکوپراہنرکاتکسوہ

ابب  :مسقاھکےنافرذنر(تنم)امےنناکایبؿ
وجصخشایسیابتیکذنررکےلسجوکوپراہنرکاتکسوہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1530

راوی  :جٌْف ب٣ ٩شاَف ،اب ٩ابی ٓسیَ ،ك٠حہ ب ٩یحٌي ً ،بساہلل ب ٩سٌس ،ب ٩ابی ہ٨س بٜير ،بً ٩بساہلل ب ٩اطخُ ،کیب،
حرضت ابً ٩باض

اَف اِّ ٟت ِّ٨ی ٔس ُّي ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ َٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي كَ َِ ٠ح ٍُ بِ َُ ٩ی ِحٌَي اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩سٌٔی ٔس
ْف بِ َُ ٣ُ ٩ش ٔ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٩ِ ٣َ ٢
ُکیِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
بِ ٔ ٩أَبٔی صٔ ِٕ ٨س ًَ ِ ٩بَُٜي ِر ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ ًَ َِ ُ ٩
َ َ ٧ذ َر ِ َ ٧ذ ّرا  ٥َِ ٟی َُش ِّ٤طٔ َٓ ََ َّٔ ٜارتُ ُط ََ َّٔ ٛارةُ یَٔ٤ي ٕن َو ََ َ ٧ ٩ِ ٣ذ َر ِ َ ٧ذ ّرا ِٔی َٔ ٌِ ٣ؼ َی ٍٕ َٓ ََ َّٔ ٜارتُ ُط ََ َّٔ ٛارةُ َیٔ٤ي ٕن َو ََ َ ٧ ٩ِ ٣ذ َر ِ َ ٧ذ ّرا ََل یُ ٔلی ُ٘ ُط
َٓ ََ َّٔ ٜارتُ ُط ََ َّٔ ٛارةُ َیٔ٤ي ٕن َو ََ َ ٧ ٩ِ ٣ذ َر ِ َ ٧ذ ّرا أَكَا َٗ ُط ََِٓ ٠ی ٕٔ بٔطٔ
رفعج نب اسمرف ،انب ایب دفکی ،ہحلط نب ییحی ،دبعاہلل نب دعس ،نب ایب دنہ ریکب ،نب دبعاہلل نب اجش ،رکبی ،رضحت انب ابعس ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامای وج صخش ذنر امےن رگم اس اک انؾ ہن ےل وت اس رپ مسقفاال افکرہ ےہ۔ افر وج
صخشانگہےکاکؾیکذنرامےنوتاساکیھبفیہافکرہےہوجمسقاکےہافروجصخشایسیذنرامےنوکسجوپریرکےنیکفہاطتقہنراتھک
وہوتاسوکیھبفیہافکرہےہوجمسجاکےہافروجصخشایسیذنرامےنےسجوپرارکاتکسوہوتایسیذنروکوپرارکاناچےئہ۔اوبداؤدےتہکںیہ
ہک اس دحثی وکفعیک افر دفرسے رضحات ےن وباہطس دبعاہلل نبدیعس انب ابعس رپوموقػ رفاتی ایکےہ۔ مسقافر ذنر اکایبؿ
متخوہا۔
رافی  :رفعج نب اسمرف ،انب ایب دفکی ،ہحلط نب ییحی  ،دبعاہلل نب دعس ،نب ایب دنہ ریکب ،نب دبعاہلل نب اجش ،رکبی ،رضحت انب
ابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اجترتںیموھجٹچستہبوہاتےہ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ

اجترتںیموھجٹچستہبوہاتےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1531

راوی ٣ :شسز ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابووائ ،١حرضت ٗیص ب ٩ابی ُغزہ

ُغ َز َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ِٔی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی ٍَ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٔ ِٕ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٔص بِ ٔ ٩أَبٔی َ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠نُ َش َِّم َّ
ْش
ارس َة ٓ ََ٤زَّ ب ٔ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ش َّ٤اَ ٧ا ب ٔ ِ
اس ٕ ٥ص َُو أَ ِح َش ُُ ٨ِ ٣ٔ ٩ط َٓ َ٘ا َ ٢یَا ََ َ ٌِ ٣
اٟش ََ ٔ ٤
اُّ ٟتحَّارٔ إ ٔ َّ ٪ا ِٟب َ ِی ٍَ َی ِح ُرض ُظ َّ
ِٕ ٓ َُظوبُو ُظ بٔاٟؼَّ َس َٗ ٍٔ
اُ ِِ ٠ٟو َوا َِ ٟحُ ٠
ُ

دسمد،اوباعمفہی،اشمع،اوبفالئ،رضحتسیقنبایبرغزہےسرفاتیےہہکدہعراستلںیممہولوگں(وسدارگفں)وکامسرسہ
(ینعی فال ؽ) اہک اجات اھت۔ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس رشتفی الےئ وت آپ ےن امہرا ےلہپ ےس رتہب انؾ وجتسی
رفامای۔ (آپ ےن ںیمہ اخمبط رکےت وہےئ رفامای) اے اترجف! اجترت ںیم اکیبر ابںیت افر امسق یمسق وہیت ےہ ذہلا اینپ اجترت وک
دصہقےکاسھتالمؤ۔
رافی  :دسمد،اوباعمفہی،اشمع،اوبفالئ،رضحتسیقنبایبرغزہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اجترتںیموھجٹچستہبوہاتےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1532

راوی  :حشين بً ٩یسي ،حا٣س ب ٩یحٌي ً ،بساہلل ب٣ ٩ح٤س ،سٔیا ،٪جا ٍ٣ب ٩ابی راطسً ،بسا ،َ٠٤ٟب ٩اًين ،حرضت
ٗیص ب ٩ابی ُغزہ

َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ َُٔ ً ٩یسي ا ِٟب ٔ ِش َلام ٔ ُّی َو َحا ُٔ ٣س بِ ُ ٩یَ ِحٌَي َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اٟزُّصِز ٔ ُّی َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪جا ٍٔٔ ٣

رض ُظ ا ِل َٔ ٜذ ُب
بِ ٔ ٩أَبٔی َرا ٔط ٕس َو ًَ ِب ٔس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ٔ ٩أَ ًِي َ َن َو ًَ ٔ
ُغ َز َة ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗا ََ ٢ی ِح ُ ُ
اػ ْ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َوائ ِٕٔ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٔص بِ ٔ ٩أَبٔی َ َ
ِٕ و َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ اٟزُّصِز ٔ ُّی َّ
اُ ِِ ٠ٟو َوا ِل َٔ ٜذ ُب
َوا َِ ٟحُ ٠
نیسح نب یسیع ، ،احدم نب ییحی ،دبعاہلل نب دمحم ،ایفسؿ ،اجعم نب ایب رادش ،دبعاکلمل ،نب انیع ،رضحت سیق نب ایب رغزہ ےس ایس
وہفمؾ یک اکی رفاتی افر ےہ سج ںیم ہی ےہہکآپ ےن رفامای اجترت ںیم وھجٹ افر مسق اک اافتؼ وہاجات ےہ۔ افر دبعاہلل نبدمحم
زرہیےنرفاتیایک۔وھجٹافراکیبرفوضفؽابتاکاافتؼوہاجاتےہ۔ذہلاافکرہےکوطررپدصہقدایرکف

رافی  :نیسحنبیسیع،احدمنبییحی،دبعاہللنبدمحم،ایفسؿ،اجعمنبایبرادش،دبعاکلمل،نبانیع،رضحتسیقنبایبرغزہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکؿےسوکیئزیچاکنےنلاکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اکؿےسوکیئزیچاکنےنلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1533

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٨ٌٗ ،ييً ،بساٌٟزیز یٌىي ب٣ ٩ح٤س٤ً ،زو اب ٩ابی ً٤زو ًرک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض

ٔرک َ٩ِ ًَ ٍَ ٣
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٍَ ٤ََ ٠ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َی ٌِىٔي ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َی ٌِىٔي ابِ َ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو ًَ ِٔ ِ ً ٩
یَ َٓ ١ت َح َّ ١َ ٤ب ٔ َضا
َ َحًَّي َت ِ٘ـ َٔیىٔي أَ ِو َتأِت َٔیىٔي ب ٔ َحٕ ٔ٤
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ْشة ٔ َزَ٧أ٧ي َر َٓ َ٘ا ََ ٢واہللٔ ََل أَُٓارٔ ُٗ َ
ض أَ ََّ ٪ر ُج َّل َٟز ٔ َٔ َ ٦
ُغ ّی٤ا َٟطُ بٔ ٌَ َ َ
أ ٨َّ ٟيي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َتا ُظ بٔ َ٘ ِسرٔ َ٣ا َو ًَ َس ُظ َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ أ ٨َّ ٟيي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠أَیِ َ ٩أَ َػ ِب َت صَ َذا َّ
اٟذصَ َب
ُّ
ُّ
َٗا َٔ ٌِ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٢س َٕٗ ٪ا َََ ٢ل َحا َج ٍَ َ٨َ ٟا ٓ َٔیضا َوَِ ٟی َص ٓ َٔیضا َخي ِ ْر َٓ َ٘ َـا َصا ًَ ُِ ٨ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دبعاہللنبہملسم،یبنعق،دبعازعلسیینعینبدمحم،رمعفانبایبرمعفرکعہم،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکاکیصخشےناےنپ
رقض دار وک ڑکپا سج رپ اس ےک دس دانیر ےھت۔ رقض وخاہ ےن اہک۔ دخبا ںیم ےھجت اس فتق کت ہن وھچڑفں اگ بج کت ہک وت ریم
ارقضاداہنرکدےاییسکوکاضنمہنانبدےاسیکہیابتنسرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسیکامضتنےلیل۔اس
ےکدعبفہصخشاینپرقمرہاعیمدرپاحرضدختموہایگافرسجزیچاکفدعہایکاھتفہےلرکآای۔آپےناسےسوپاھچوتہیوساناہکں
ےس الای؟ اس ےن اہک اھکؿ ےس اکنال۔ آپ ےن رفامای ںیمہ اس یک رضفرت ںیہن افر ہن یہ اس ںیم وکیئ الھبیئ ےہ۔ سپ روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناسیکرطػےسرقضادارفامای۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،یبنعق،دبعازعلسیینعینبدمحم،رمعفانبایبرمعفرکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہبشتےسانچبرتہبےہ!
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اہبشتےسانچبرتہبےہ!

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1534

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،ابوطہاب ،ابً ٩و ،٪طٌيي ،حرضت نٌ٤ا ٪ب ٩بظير

اب َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و َّٕ ٩ِ ًَ ٪
ا ٪بِ ََ ٩ب ٔظير ٕ َوَلَ أَ ِس ٍَُ ٤
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٔط َض ٕ
اٟظ ٌِ ٔي ِّي َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ
َح َا ٦بَي ِّ ْن َوبَ ِی َُ ٨ض َ٤ا أ ُ ُْ ٣ور
أَ َح ّسا َب ٌِ َس ُظ َی ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح ََل َ ٢بَي ِّ ْن َوإ ٔ َّ ٪ا َِ َ ٟ
َ ََ ٣ث َّل إ ٔ َّ ٪اہللَ َح َِم ح ِّٔم َوإ ٔ َّ ٪ح َِٔم اہللٔ َ٣ا َرح َََّ ٦وإُٔ َّ ٧ط ََ ٩ِ ٣ی ِزع َی
ات َوأَ ِح َیاّ٧ا َی ُ٘و ُِ ٣ُ ٢ظت َب ٔ َض ٍْ َو َسأ َ ِ ٔ
ُِ ٣ظت َب ٔ َض ْ
ِ ُب َلِٔ ٥ِ ُٜی ذََ ٔ ٟ

س
َ أَ ِ ٪یُ َداَ ٔ ٟل ُط َوإُٔ َّ ٧ط َ ٩ِ ٣یُ َداُ ٔ ٟم اٟز َِّیب ٍَ یُو ٔط ُ
َح ِو َ ٢ا ِٔ ٟح َِم یُو ٔط ُ
َ أَ َِ ٪ی ِح ُ َ

ادمحنبویسن،اوباہشب،انب وعؿ،یبعش،رضحتامعنؿ نبریشبےسرفاتیےہہکںیم ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےس
انس۔ آپ ےن رفامےت ےھت ہک الحؽ یھب فاحض ےہ افر رحاؾ یھب فاحض ےہ افر اؿ دفونں ےک درایمؿ ہبتشم زیچںی ںیہ۔ ںیم اس یک
اکی اثمؽایبؿرکاتوہں۔اہللاعتیلےناکیدحابدنیھےہافراہللیکدحاسےکرحاؾرکدہاومرںیہافروجصخشدحےکآساپس
اےنپ اجونرفں وک ارچاےئ اگ افر اس اک ااکمؿ ےہ ہک ااکس وکیئ اجونر دح ےک ادنر الچ اجےئ۔ اس رطح وج صخش ہبتشم اومر اک اراکتب
رکےاگوتڈرےہہکفہرحاؾںیمالتبمہنوہاجےئ۔
رافی  :ادمحنبویسن،اوباہشب،انبوعؿ،یبعش،رضحتامعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیمیوغلاکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
نیمیوغلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1535

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،ابوطہاب ،ابً ٩و ،٪طٌيي ،حرضت نٌ٤ا ٪ب ٩بظير

ُکیَّا ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ َّ
ا ٪بِ ََ ٩ب ٔظير ٕ َٗا َ٢
وسي اٟزَّاز ُّٔی أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسي َح َّسث َ َ٨ا َز َ ٔ
اٟظ ٌِ ٔي ِّي َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
ض
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َٗا ََ ٢وبَ ِی َُ ٨ض َ٤ا ُ٣ظَ ب ََّض ْ
ات ََل َی ٌَِ ٤َُ ٠ضا َٛثٔي ْر ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ

اٟظبُ َضا ٔ
اٟظبُ َضا ٔ
َحأ ٦
رع َؿ ُط َوزٔی َ٨طُ َو ََ ٩ِ ٣و َٗ ٍَ ِٔی ُّ
ٓ َََّ ٩ِ ٤ات َِى ُّ
ت ِ
ت َو َٗ ٍَ ِٔی ا َِ َ ٟ
اس َتب ِ َرأَ ٔ ِ

اربامیہنبومٰیسرازیٰ،یسیع،زرکای،اعرمیبعش،امعنؿنبریشبےسیہیرفایتہیدفرسیدنسےکاسھتذموکرےہاسںیمہیےہہک

آپ ےن رفامای الحؽ فرحاؾ اومر ےک درایمؿ ھچک ہبتشم اومر ںیہ نج ےس ارثک ولگ انفافق ںیہ سپ سج صخش ےن اےنپ آپ وک
ہبتشماومرےساچبایلوتاےنپدنیوکافراینپآربفوکاچبایلافروجصخشہبتشماومرںیمزپافہآرخاکررحاؾںیمالتبموہا
رافی  :ادمحنبویسن،اوباہشب،انبوعؿ،یبعش،رضحتامعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہبشتےسانچبرتہبےہ!
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اہبشتےسانچبرتہبےہ!

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1536

راوی ٣ :ح٤س بً ٩یسي ،ہظیً ،٥باز ،ب ٩راطس ،سٌیس ب ٩ابی خيرہ ،حش ،٩حرضت ابوہزیزہ

ٔیس بِ َ ٩أَبٔی َخي ِرَ َة َی ُ٘و َُ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَبَّازُ بِ َُ ٩را ٔط ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسٌ َ
ُُ ٨ِ ٣ذ أَ ِر َبٌٔي َن َس َ ٩ِ ًَ ٍّ ٨أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّسث َ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی ٍَ أَ ِخب َ َرَ٧ا َخاْ ٔ ٟس ًَ َِ ٩زا ُو َز

َی ٌِىٔي ابِ َ ٩أَبٔی ص ٔ ِٕ ٨س َو َص َذا َُ ِٔ ٟوطُ ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َخي ِ َر َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اَ ٪لَ یَ ِب َِی أَ َح ْس إ ٔ ََّل أَک َ َ ١اِّ ٟزبَا َّٓ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪یَأِک ُ ِ٠طُ أَ َػابَطُ ٔ ٩ِ ٣ب ُ َدارٔظ ٔ َٗا َ ٢ابِ َُٔ ً ٩یسي أَ َػابَطُ ٔ٩ِ ٣
َٗا ََ َٟ ٢یأِتٔي َ َّن ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ
ض َز َْ ٣
ُ َُبارٔظ ٔ
دمحم نب یسیع ،میشہ ،ابعد ،نب رادش ،دیعس نب ایب ریخہ ،نسح ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن رفامای ولوگں رپ اکی ااسی زامہن یھب آےئ اگ بج وکیئ صخش وسد اھکےئ ریغب ہن رےہ اگ افر ارگ فہ وسد ہن یھب اھکےئ اگ وت اس ےک
دوھںیئےسوتاچبہنراگیہ۔انبٰیسیعےکاافلظہیںیہہکفہاسےکابغرےسوتاچبہنرےہاگ۔
رافی  :دمحمنبیسیع،میشہ،ابعد،نبرادش،دیعسنبایبریخہ،نسح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اہبشتےسانچبرتہبےہ!

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1537

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،اب ٩ازریصً ،اػ ،٥ک٠یب ایَ انؼاری

َخ ِج َ٨ا
ٔیص أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
اػ ُ ٥بِ ُ ٩کَُِ ٠یبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ َٗا ََ َ ٢

َّ
َّ
ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی َج ََ ٨ازة ٕ َ َ
اَف
َفأیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وص َُو ًَل َی ا َِ٘ ٟبِر ٔیُوصٔي ا َِ ٟح ٔ َ
َ
اس َت ِ٘ َب َُ ٠ط َزاعٔی ا َِ ٣زأَة ٕ َٓ َحا َئ َو ٔجی َئ ب ٔ َّ
اٟل ٌَاََ ٓ ٔ ٦و َؿ ٍَ َی َس ُظ ث ُ َّ٥
أَ ِو ٔس ٍِ َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١رٔ ِجَِ ٠یطٔ أَ ِو ٔس ٍِ َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب َٔ ١رأ ِ ٔسطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َر َج ٍَ ِ
َو َؿ ٍَ ا ِِ َ٘ ٟو َُٓ ٦أَکَُ٠وا َٓ َ٨وَ َز آبَا ُؤَ٧ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یُ٠و ُک ِٔ ٍّ ٤َ ِ٘ ُٟی َٓٔ٤طٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ٔج ُس َِ ٟح ََ ٥طاة ٕ أُخ َٔذ ِت بٔ َِي ِر ٔ
إٔذِ ٔ ٪أَصَِ ٔ ٠ضا َٓأ َ ِر َس َِ ٠ت ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َٗاَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنٔيی أَ ِر َسُِ ٠ت إلٔ َی ا َِ ٟب٘ٔی ٍٔ َی ِظتَر ٔی لٔی َطا ّة َٓ ٥َِ ٠أَ ٔج ِس َٓأ َ ِر َسُِ ٠ت إلٔ َی َجا ٕر لٔی َٗ ِس
ِ
اطت َ َری َطا ّة أَ ِ ٪أَ ِر ٔس ِ ١إلٔ َ َّی ب ٔ َضا ب ٔ َث ََ ٔ ٨٤ضا َٓ ٥َِ ٠یُو َج ِس َٓأ َ ِر َسُِ ٠ت إلٔ َی ا َِ ٣زأَتٔطٔ َٓأ َ ِر َس َِ ٠ت إلٔ َ َّی ب ٔ َضا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس َّ ٥َ ٠أَك ِ ٌٔٔ٤یطٔ اْلِ ُ َس َاری
دمحم نبالعء ،انب ادرسی ،اعمص ،بیلک اکی ااصنری صخش ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکی
انجزہ ںیم ےئگ ںیم ےنداھکی ہک آپ ربق ےک اپس ڑھکے وہےئ ربق وھکد ےنفاےل وک میلع دے رےہ ںیہ ہک اپی یک رطػ ذرا افر
وھکؽ رس یک رطػ ذرا افر اشکدہ رک۔ بج آپ دتنیف ےس افرغ وہ رک ولےٹ وت دوعت رک ےن فایل وعرت یک رطػ ےس اکی صخش
آپ وک الب ےن آای آپ اس ےک رھگ رشتفی ےل ےئگ۔ اھکان الای ایگ وت ےلہپ آپ ےن اھکےن ےک ےیل اہھت ڑباھای اس ےک دعب دفرسے
ولوگںےناہھتڑباھایافراھکانرشفعرکدایامہرےزبروگںےنوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیہکآپاکییہہمقلوکابچرےہ
ںیہ نکیل ےتلگن ںیہن اس ےک دعب آپ ےن رفامای ےھجم ااسی ولعمؾ وہات ےہ ہک ہی وگتش ایسی رکبی اک ےہ وج امکل یک رمیض ےک ریغب
احلص یک یئگ ےہ ہی نس رک اس وعرت ےن ولہکاای ہک ای روسؽ اہلل! ںیم ےن یقیغ (رکبویں اک ابزار) ںیم اانپ اکی آدیم رکبی یک
رخدیاری ےک ےیل اجیھب نکیل فاہں رکبی ہن یلم وت ںیم ےن اےنپ زپفس ےک اپس الہک اجیھب ہک وج رکبی مت ےن رخدیی ےہ فہ ایس تمیق رپ
 ھجوکددیف۔اافتؼےسفہزپفیسیھباےنپرھگںیموموجدہناھت۔ںیمےناسیکویبیےسالہکاجیھبوتاسےنفہرکبیریمےاپسجیھب
دی۔آپےنرفامایہیوگتشدیقویںوکالھکدے۔
رافی  :دمحمنبالعء،انبادرسی،اعمص،بیلکاکیااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسدےنیلافردےنیفاےلرپاہللیکتنعلےہ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ

وسدےنیلافردےنیفاےلرپاہللیکتنعلےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1538

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہير ،س٤اکً ،بساٟزح ٩٤بً ٩بساہلل ب٣ ٩شٌوز ،حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز

اک َح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ٩َ ٌََ ٟ ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُزصَي ِ ْر َح َّسثَ َ٨ا س َْٔ ٤
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠آک ٔ َ ١اِّ ٟزبَا َو ُِ ٣ؤک ٔ َُ ٠ط َو َطاص َٔس ُظ َوکَات َٔب ُط
ادمحنبویسن،زریہ،امسک،دبعارلنمحنبدبعاہللنبوعسمد،رضحتدبعاہللنبوعسمدےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن تنعل رفامیئ ےہ وسد اھکےنفاےل رپ (وسد ےنیل فاےل رپ) افر وسد الھکےن فاےل رپ (وسد دےنیفاےل رپ) افر اس ےک
وگاہرپاسیکداتسفسیےنھکلفاےلرپ۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،امسک،دبعارلنمحنبدبعاہللنبوعسمد،رضحتدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسداعمػرکدےنیاکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وسداعمػرکدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1539

راوی ٣ :شسز ،ابواحوؾ ،طبیب بُ ٩غٗسہ ،س٠مَي ٪ب٤ً ٩زو ،حرضت ً٤ز

ُغ َٗ َس َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ َح َّسثَ َ٨ا َطب ٔ ُ
یب بِ ُِ َ ٩
وَ ٪وَلَ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی َح َّح ٍٔ ا َِ ٟو َزا َٔ َی ُ٘و ُ ٢أَ ََل إ ٔ َّ ٪ک ُ َّ ١رٔبّا ٔ ٩ِ ٣رٔبَا ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٍٔ َِ ٣و ُؿو َْ َلُ ٥ِ ُٜرؤ ُُض أَ َِ ٣والََٔ ٥ِ ُٜل َتوِ َ ٤ُ ٔ ٠
اِ ٣ُ ٪شت َ ِر ٔؿ ٌّا
و ٪أَ ََل َوإ ٔ َّ ٪ک ُ ََّ ١زَ ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦ز ٔ ٦ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٍٔ َِ ٣و ُؿو َْ َوأَ َّو َُ ٢ز ٕ ٦أَ َؿ ٍُ َٔ ٨ِ ٣ضا َز ُ ٦ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب ک َ َ
تُوِ َ ٤َُ ٠

ت َٗا ََّ ٢
ِٔی بَىٔي َِ ٟی ٕث َٓ َ٘ َت َِ ٠ت ُط ص َُذیِ َْٗ ١ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِط َض ِس ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ص ِ ١بَ َُّ ِِ ٠ت َٗاُٟوا َن ٌَ ِ ٥ث َ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت

دسمد،اوباوحص، ،بیبنبرغدقہ ،امیلسؿ نبرمعف ،رضحترمعےسرفاتیےہہک ںیم ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےس
انسآپےنحجةاولداعےکومعقرپ اراشدرفامایآاگہوہاجؤ۔زامہناجتیلہےکےنتجوسدےھتفہبساسطقوہےئگںیہ(ینعیاعمػوہ
ےئگںیہ)مترصػاےنپالص امؽفوصؽرکول۔ہنمتملطرکفافرہنمترپ ملایک اجےئ(ینعیہنوسددفافرہنول ایسرطحزامہناجتیلہ

ےک ےنتجوخؿ ےھت۔ فہ یھب بس اعمػ وہ ےئگ ںیہ افر اؿ وخونں ںیم ےس بس ےس ےلہپ ںیم احرث نب دبعابلطمل اک وخؿاعمػ
رکاتوہںوجینبثیلںیمدفدھاتیپاھتافراسوکذہلیےکولوگںےنامرڈاالاھت۔
رافی  :دسمد،اوباوحص،،بیبنبرغدقہ،امیلسؿنبرمعف،رضحترمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وسداعمػرکدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1540

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،اب ٩وہب ،اح٤س ب ٩ػاٟ٭٨ً ،بشہ ،یو٧ص اب ٩طہاب ،حرضت ابوہزیزہ

اٟسحٔ َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ح و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ًَ َِ ٨ب َش ٍُ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
ٕ ٍَْ َ٘ َٔ ٨ِ ٣
ٔط َض ٕ
اب َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب إ ٔ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢ا َِ ٟحُ ٔ ٠

ِّ ٔ ٟ
اٟسحٔ ِ َٜ ٠ِ ٔ ٟش ٔب و َٗا ََ ٩ِ ًَ ٢سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ
٠شَ ٤ِ ٣َ ٌٍَِٔ ٠ح َ٘ ٍْ ٠ِ ٔ ٟب َ َر ََٗ ٍٔٛا َ ٢ابِ ُِ َّ ٩

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ادمح نب رمعف نب رسح ،انب فبہ ،ادمح نب اصلھ ،ہسبنع ،ویسن انب اہشب ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےہآپرفامےتےھتمسقاابسبوکرفاجدےنیاکافرربتکوکاٹمےناکببسےہ۔انب رسحےناہک۔
امکیئوکاٹمےناکببسےہ۔افرانبرسحےن۔نعدیعسنبابیسملنعایبرھریةنعا یبنیلصاہللہیلعفملساہکےہ۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،ادمحنباصلھ،ہسبنع،ویسنانباہشب،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وقؽںیماتکھجوہاوتانلافرزمدفریےلرکامؽوتانل
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وقؽںیماتکھجوہاوتانلافرزمدفریےلرکامؽوتانل

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1541

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ،سٔیا ،٪س٤اک ،ب ٩رحب ،سویس ب ٩سویس ،حرضت سویس بٗ ٩یص

رح ٕب َح َّسثَىٔي ُس َویِ ُس بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص َٗا ََ ٢جَِ ٠ب ُت أََ٧ا
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
َّ
َ
َّ
َّ
ساؤی َ١
َو ََ ِ ٣
ُخ َٓ ٍُ ا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی بَزًّا َٔ ٩ِ ٣ص َح َز َٓأ َت ِی َ٨ا ب ٔطٔ ََ َٓ ٍَ ٜ٣حائ َ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ی ِ٤شٔي ٓ ََشا َو َ٨َ ٣ا بٔ َ َ
َٓب ٔ ٌِ َ٨ا ُظ َوثَ ََّ ٥ر ُج ْ ١یَز ٔ ُ ٪بٔاْلِ َ ِجز ٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ز َِٔ ٪وأَ ِر ٔجحِ
دیبع اہلل نب اعمذ ،ایفسؿ ،امسک ،نب رحب ،وسدی نب وسدی ،رضحت وسدی نب سیق ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن افر رخمہف دبعی ےن
رجہ (اکی اقمؾ اک انؾ) ےس  ےنچی ےک ےیل ڑپکا رخدیا رھپ مہ اس وک ہکم ںیم الےئ اےنت ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اپایپدہ
رشتفیالےئآپےنمہےساکیاپاجہماکوسداایکوتمہےناسوکآپےکاہھترففتخرکدایاسہگجاکیصخشزمدفریرپوتؽ
راہاھت۔آپےناسےسرفامایوتوتؽنکیلذرااتکھجوہاوتؽ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ایفسؿ،امسک،نبرحب،وسدینبوسدی،رضحتوسدینبسیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وقؽںیماتکھجوہاوتانلافرزمدفریےلرکامؽوتانل

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1542

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز٣ ،ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥طٌبہ ،س٤اک ب ٩رحب حرضت ابوػٔوا ٪ب٤ً ٩ير

ا ٪بِ ٔ٩
رح ٕب ًَ ِ ٩أَبٔی َػٔ َِو َ
َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َو ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َ ٔ
رق ْ
یب َٗاَلَ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
َّ
ُک َیز ٔ ُ ٪بٔأ َ ِجز ٕ َٗا َ ٢أَبُو
ًُ َ٤ي ِ َر َة َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ َٗ ٍَ ٜ٤ب َ ١أَ ِ ٪یُ َضا ٔج َز ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ا٪
َزا ُوز َر َوا ُظ َٗ ِی ْص َ٤َ ٛا َٗا َُ ٢سٔ َِیا َُ ٪وا ِِ َ٘ ٟو ُِ َٗ ٢و ُُ ٢سٔ َِی َ

صفحنبرمع،ملسمنباربامیہ،ہبعش،امسکنبرحبرضحتاوبوفصاؿنبریمعےسرفاتیےہہکرجہتےسلبقںیمآپےک
اپسہکمںیماحرضوہا۔رھپرافیےناسہقبدحثیذرکیک۔ نکیلاس ںیمزمدفریرپوتےنلاکذرکںیہنےہ۔اوبداؤد رفامےتںیہہک
اےسسیقےنیھبایفسؿیکرطحرفاتیایکےہافروقؽایفسؿیہاکربتعمےہ۔
رافی  :صفحنبرمع،ملسمنباربامیہ،ہبعش،امسکنبرحبرضحتاوبوفصاؿنبریمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وقؽںیماتکھجوہاوتانلافرزمدفریےلرکامؽوتانل

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1543

راوی  :اب ٩ابی رز٣ہ اٛ ٪ے واٟس

اَٗ ٪ا ََ ٢ز ََ ِِ ٣تىٔي َوبَ ََِ ٠ىٔي ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ ٌٔٔ٣َ ٩ي ٕن
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی رٔزِ ََ ٍَ ٣سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َی ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُج ُْ ٔ ٟ ١ظ ٌِ َب ٍَ َخا ََ َٔ ٟ
َ ُسٔ َِی َ

ا٪
آَ ٪ا ِِ َ٘ ٟو ُِ َٗ ٢و ُُ ٢سٔ َِی َ
َٕ ُسٔ َِی َ
َٗا َ ٢ک ُ َُّ ٩ِ ٣َ ١خاَ ٟ

انبایبرزہماؿےک فادلےسرفاتیےہہکاکیصخشےنہبعشےساہکہکایفسؿےنمتےسفلتخمدنسایبؿیکےہ۔اوھنںےناہک
وت ےن وت ریما دامغ اھک ایل۔ اوبداؤد ےن اہک ےھجم ییحی نب نیعم ےس ہی ابت یچنہپ ےہ ہک فہ اہک رکےت ےھت ہک وج صخش ایفسؿ ےک الخػ
رکےوتوقؽایفسؿیہاکربتعمرقاراپےئاگ۔
رافی  :انبایبرزہماؿےکفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وقؽںیماتکھجوہاوتانلافرزمدفریےلرکامؽوتانل

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1544

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١وٛیٍ ،طٌبہ ،سٔیا ،٪طٌبہ

اُ ٪سٔ َِیا ُ ٪أَ ِحٔ ََى ٔ٣ىِّي
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب ٍَ َٗا َ ٢ک َ َ
ادمحنبلبنح،فعیک،ہبعش،ایفسؿ،ہبعشےسرفاتیےہہکایفسؿاکاحہظف ھجےسزایدہوقیاھت۔
رافی  :ادمحنبلبنح،فعیک،ہبعش،ایفسؿ،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انپںیمدمہنیفاولںاکانپربتعمےہافروتؽںیمہکمفاولںاکوتؽ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
انپںیمدمہنیفاولںاکانپربتعمےہافروتؽںیمہکمفاولںاکوتؽ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1545

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،اب ٩زٛين ،سٔیا ٪ح٨و٠ہ ،كاؤض ،اب٤ً ٩ز

ض ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ز َٛي ِ ٕن َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪ح ِ٨وَ َ ٩ِ ًَ ٍَ ٠كَا ُو ٕ
َّ
ْف َیاب ٔ ُّی َوأَبُو
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟو ِز َُ ٪و ِز ُ ٪أَصِ َٔ ٍَ ٜ٣َ ١وا َِ ِٜٔ٤ٟیا َُ ِٜ٣ٔ ٢یا ُ ٢أَصِ ٔ ١ا ِ٤َ ٟسٔی ََٗ ٍٔ٨ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو ََ ٛذا َر َوا ُظ ا ِِ ٔ ٟ
ا ٪ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َو َر َوا ُظ ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠ح ِ٨وَ ٍََ ٠
اَ ٪وا َٓ َ٘ ُض َ٤ا ِٔی ا ِ٤َ ٟت ِ ٔن و َٗا َ ٢أَبُو أَ ِح ََ ٤س ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض ََ َ َ٣
أَ ِح ََ ٤س ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َّ
ٕ ِٔی ا ِ٤َ ٟت ِ ٔن ِٔی َحسٔیثٔ َ٣ا َٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي
َٗا ََ ٢و ِز ُ ٪ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٍٔ ٨و َٔ ِٜ٣یا َُٗ ٍَ ٜ٣َ ٢ا َ ٢أَبُو َزا ُوز َوا ِخ ُتَ ٔ ٠
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی َص َذا
امثعؿنبایبہبیش،انبدنیک ،ایفسؿہلظنح،اطؤس،انبرمع ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایوتؽںیم
ہکمفاولں اک وتؽ ےہ افر انپ ںیمدمہنی فاولں اک انپ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اےس رفاییب افر اوبادمح ےن ایفسؿ ےس ایس رطح رفاتی ایک
ےہافر(انب ُدنیک ےن) اؿ دفونںرضحات یکرصػ نتمںیموماب ت یکےہ (دنس ںیمںیہن) افراوبادمح ےن نب رمعیک ہگجانب
ابعساہکےہافرفدیلےناسدحثیوکہلظنحےسرفاتیرکےتوہےئاہکےہہک۔ َفزْ ُؿالْمَ ِدن َب ِة َفم ْک ِ َبا ُاؽم َ َّکةَ۔(ینعیفدیلےننتمںیم
ایفسؿرفایبافراوبادمحےکالخػرفاتیایکاؿرضحاتےنہکماکوتؽافردمہنیاکانپرفاتیایکےہ)اوبداؤدےتہکںیہہکدحثی
امکلدنسباطعءیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکنتمںیماالتخػےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،انبدنیک،ایفسؿہلظنح،اطؤس،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقضیکذمتمافراسیکادایگیئیکاتدیک
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رقضیکذمتمافراسیکادایگیئیکاتدیک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1546

راوی  :سٌیس ب٨٣ ٩ؼور ،ابواحوؾ ،سٌیس ب٣ ٩سو ،ٚطٌيي ،سٌ٤ا ،٪س٤زہ

ؾ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ِٔ ٣َ ٩سو َّٕ ٩ِ ًَ ٚ
اَ ٩ِ ًَ ٪س َُ ٤ز َة َٗا ََ ٢خ َلب َ َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ َِ ٩س َِ ٌَ ٤
ُ

َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢صاصُ َ٨ا أَ َح ْس ٔ ٩ِ ٣بَىٔي ُٓ ََل ٕ ٥َِ ٠َٓ ٪یُح ٔ ِب ُط أَ َح ْس ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢صَاصُ َ٨ا أَ َح ْس ٔ ٩ِ ٣بَىٔي ُٓ ََل ٕ٥َِ ٠َٓ ٪
َ
یُحٔ ِب ُط أَ َح ْس ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢صاصُ َ٨ا أَ َح ْس ٔ ٩ِ ٣بَىٔي ُٓ ََل َٕ َ٘ َٓ ٪اَ ٦ر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢أََ٧ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ََ ٌَ ٨َ ٣
یبىٔي ِٔی ا َِّ ٤َ ٟز َتي ِ ٔن اْلِ ُوََ ٟیي ِ ٔن أَ َ٣ا إنٔيی  ٥َِ ٟأَُ٧وِّ ِظ بٔ ٥ِ ُٜإ ٔ ََّل َخي ِ ّرا إ ٔ ََّ ٪ػاح َٔب٣َ ٥ِ ُٜأ ِ ُس ْور ب ٔ َسیِٔ٨طٔ َٓ َِ َ٘ ٠س َرأَیِ ُت ُط أَ َّزی ًَ ُِ ٨ط َحًَّي َ٣ا
أَ ِ ٪تُحٔ َ

بَِ ٔ َی أَ َح ْس َی ِلُ٠بُ ُط بٔظَ ِی ٕئ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َس ٌَِ ٤ا ُ ٪بِ ُ٣ُ ٩ظَ ِّٕ ٨خ
دیعس نب وصنمر ،اوباوحص ،دیعس نب رسمفؼ ،یبعش ،اعمسؿ ،رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ےن امہرے اسےنم رقتری رفامیئ افر دفراؿ رقتری اکی صخش ےک قلعتم وپاھچ ہک الفں ہلیبق اک فہ صخش اہیں وموجد ےہ؟ وت یسک ےن
وجابہندای۔آپےنرھپوپاھچہکالفںوقؾاکفہصخشاہیںوموجدےہ؟بتیھبیسکےنوکیئوجابہندای۔آپےنرسیتیرمہبت
رھپوپاھچہکالفںہلیبقاکفہصخشاہیںوموجدےہ؟وتاکیصخشڑھکاوہاافررعضایکایروسؽاہلل!ںیماحرضوہں۔آپےنوپاھچ
ت
وتےنیلہپدفرمہبتںیمویکں وجابہندایںیموت مھاارےاسھت الھبیئیہرکاناچاتہوہں۔رھپآپےنرفامایریتیوقؾاکالفںصخش
اےنپرقضیکانبرپدیقںیمےہ(ینعیآرختںیم)رمسہےناہکرھپاکیصخشےناساکرقضاداایکاہیںکتہکاسےسوکیئصخش
رقضاکاطمہبلرکےنفاالہنراہ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،اوباوحص،دیعسنبرسمفؼ،یبعش،اعمسؿ،رمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رقضیکذمتمافراسیکادایگیئیکاتدیک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1547

راوی  :س٠مَي ٪ب ٩زاؤز ،اب ٩وہب ،سٌیس ب ٩ابی ایوب ،ابوًبساہلل ،حرضت ابو٣وسي اطٌزی

َق ٔش َّي َی ُ٘و ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠مَي ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔي َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
وب أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ًَ ِب ٔس اہللٔ ا َِ ُ ٟ
ُوب
وسي اْلِ َ ِط ٌَز ٔ َّی َی ُ٘و ُ ٩ِ ًَ ٢أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَ ًِوَ َ ٥اٟذُّ ٔ ٧
َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ب ُ ِز َز َة بِ َ ٩أَبٔی َُ ٣

وت َر ُج َْ ١و ًََِ ٠یطٔ َزیِ َْ ٩لَ َی َس َُ َُ ٟط َٗ َـ ّ
ائ
ً ٔ َِ ٨س اہللٔ أَ َِ ٪ی َِ٘ ٠ا ُظ ب ٔ َضا ًَ ِب ْس َب ٌِ َس ا ِل ََ ٜبائ ٔز ٔ َّأًٟي َ َ ٧هی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َِ ٪ی َُ ٤

امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،دیعسنبایباویب،اوبدبعاہلل،رضحتاوبومیسارعشیےناےنپفادلےسرفاتیایکےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایقیقحتانگہہریبہےکدعباہللےکزندکیبسےس ڑباانگہہیےہہکدنبہاےنپاہللےساسانگہاسھت
الماقت رکے سج ےس اس ےن اےنپ دنبہ وک عنم رفامای ےہ ینعی وکیئ صخش اس احؽ ںیم رمے ہک اس ےک ذہم رقض وہ افر اس یک
ادیگیئےکےئلاسےکاپسھچکہنوہ۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،دیعسنبایباویب،اوبدبعاہلل،رضحتاوبومیسارعشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رقضیکذمتمافراسیکادایگیئیکاتدیک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1548

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩توکً ،١بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،ابی س٤٠ہ ،حرضت جابز

ا٪
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟت َوک ِّ ٔ ١ا ِِ ٌَ ٟش َ٘ ََلن ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠جابٔز ٕ َٗا َ ٢ک َ َ
ات َو ًََِ ٠یطٔ َزیِ َْٓ ٩أت ُ َٔی ب ٔ َ٤ی ِّٕت َٓ َ٘ا َ ٢أَ ًََِ ٠یطٔ َزیِ َْٗ ٩اُٟوا َن ٌَ ِ ٥زٔی ََ ٨ارا ٔ٪
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل ی َُؼل يی ًَل َی َر ُج َٕ ٣َ ١
َٗا ََ ٢ػ ُّ٠وا ًَل َی َػاح ٔبَٔ٘ َٓ ٥ِ ُٜا َ ٢أَبُو َٗ َتا َز َة اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ص َُ٤ا ًَل َ َّی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َََ ٓ ٢ؼلَّی ًََِ ٠یطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َٓ َتحَ اہللُ ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أََ٧ا أَ ِول َی بَُِٔ ٣ُ ِّ١ؤ َٔ ٩ِ ٣ٔ ٩ٕ ٣ن ِٔ ٔشطٔ ٓ َََ ٩ِ ٤ت َز َک َزیِ ّ٨ا ٓ ٌََل َ َّی

َٗ َـا ُؤ ُظ َو ََ ٩ِ ٣ت َز َک َّ ٣اَل ََٓ ٔ ٠و َرثَتٔطٔ

دمحمنبوتملک،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،ایبہملس،رضحتاجربےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیسکاےسیصخش
یک امنز انجزہ ہن زپےتھ وج رقمفض وہ رک رمات (ینعی وخد ہن زپےتھ ہکلب دفرسفں وک اس یک امنز اک مکح رفامےت) سپ آپ ےک اپس اکی
صخش اک انجزہ الایایگ آپ ےن درایتف رفامایہک ایکاس ےک ذہم رقض ےہ؟ولوگں ےن اہک اہںاس ےک ذہم دف دانیر رقض ںیہ۔آپ
ےنرفامایاےنپاسیھترپ امنزمت زپھول(ںیموتہنزپوھںاگ)سپاوباتقدہااصنریےناہکای روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!اسےک
دفدانیریکادایگیئریمےذہمےہ(ینعیںیمادارکدفںاگ)وتآپےناسیکامنزانجزہزپیھ۔رھپبجاہللےناےنپروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس رپ وتفاحت اک درفازہ وھکؽ دای (افر افرغ اسابیل رسیم آیئ) وت آپ ےن رفامای۔ ںیم اؿ ےک وسفنں ےن اؿ اک اؿ ےس
زایدہدقح اروہںسپ وجصخش رقضوھچڑ رکرمےوتاس ےکرقضیکادایگیئریمےذہمےہ۔افرارگ فہ امؽوھچڑرکرمے وتفہ
اسےکفاروثںاکےہ(ےھجماسےسوکیئرسفاکرںیہن)۔
رافی  :دمحمنبوتملک،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،ایبہملس،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رقضیکذمتمافراسیکادایگیئیکاتدیک

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1549

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہٗ ،تیبہ ب ٩سٌیسَ ،شیَ ،س٤اکً ،رک٣ہً ،ث٤ا ،٪وٛیٍ ،حرضت ابً ٩باض

َش ٕ
ٔرک ََ ٍَ ٣رٓ ٌََ ُط َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا ُ ٪و َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َو ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِٔ َ ٩
یَ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ ِٔ ِ ً ٩
َش ٕ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َ٠طُ َٗا َِ ٢
اطت َ َری ٔٔ ً ٩ِ ٣ير ٕ َتبٔی ٌّا
ٔرک َ ٩ِ ًَ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًَ ِٔ َ ٩
یَ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ ِٔ ِ ً ٩
َوَِ ٟی َص ً ٔ َِ ٨س ُظ ثَ َُ٨٤طُ َٓأ ُ ِربٔحَ ٓ ٔیطٔ ٓ ََبا ًَطُ َٓ َت َؼ َّس َ ٚبٔاِّ ٟزبِحٔ ًَل َی أَ َرا ٔ ١ٔ ٣بَىٔي ًَ ِبسٔ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َو َٗا َََ ٢ل أَ ِطتَر ٔی بَ ٌِ َس َصا َط ِیئّا إ ٔ ََّل

َوً ٔ ِ٨سٔی ثَ َُ ُ٨٤ط

امثعؿنبایبہبیش،ہبیتقنبدیعس،رشکی،امسک،رکعہم،امثعؿ،فعیک،رضحتانبابعسےسایسرطحرمفیےہاسںیمہیزایدہ
ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی زیچ رخدیی رگم آپ ےک اپس اس یک تمیق ادا رکےن ےک ےیل رمق ہن یھت (ینعی
اداھررخدیی)رھپآپےناسوکعفنےسچیبدایافروجعفنوہافہیبندبعابلطملیکویبہوعروتںافررضفرتدنمفںرپرصػرکدای
افررفامایابآدنئہںیموکیئزیچاسفتقکتہنرخدیفںاگنجکتاسیکتمیقریمےاپسہنوہیگ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ہبیتقنبدیعس،رشکی،امسک،رکعہم،امثعؿ،فعیک،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقضادارکےنںیماتریخیکذمتم
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رقضادارکےنںیماتریخیکذمتم

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1550

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا ،َٟابوز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ

َ
َ
 ١ا َِِ ٟىٔ ِّي
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ٣َ ٢ل ُ
َح َّسثَ َ٨اا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
یئ َٓ َِ ٠یت ِ َب ٍِ
ُهَ ٥ِْ ٠وإٔذَا أ ُ ِتب ٔ ٍَ أَ َح ُس ًَُ ٥ِ ٛل َی َٕ ٔ ٠٣
یبنعق،امکل،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایامدلارآدیماکرقضںیم
اتریخ رکان  مل (انگہ) ےہ۔ افر بج مت ںیم ےس وکیئ صخش امدلار صخش رپ وحاہل ایک اجےئ وت اس وک اچےئہ ہک فہ اس وحاہل وک وبقؽ
رکے۔
رافی  :یبنعق،امکل،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایھچرطحادایگیئاکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ایھچرطحادایگیئاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1551

راوی ٨ٌٗ :يي٣ ،ا ،َٟزیس ب ٩اسً ،٥٠لاء ب ٩یشار ،حرضت ابورآٍ

َٕ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟزیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩ی َشارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َرآ ٍٕٔ َٗا َ ٢ا ِس َت ِشَ ٠
َّ
َ َ َ
رک ُظ َٓ ُُِ٘ ٠ت  ٥َِ ٟأَ ٔج ِس ِٔی ِاْلٔب ٔ ٔ ١إ ٔ ََّل َج ََّ ٤ل خ َٔی ّارا
ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠بَ ِ ّ
رکا َٓ َحائ َ ِت ُط إٔب ٔ ْ ٩ِ ٣ٔ ١اٟؼَّ َس َٗ ٍٔ َٓأ ََ ٣زنٔی أ ِ ٪أ ِٗ ٔض َي اَّ ٟز ُج َ ١بَ ِ َ
ض أَ ِح َشُ ُ٨ض َِ َٗ ٥ـ ّ
ائ
َربَاً ٔ ّیا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًِ ٔلطٔ إٔیَّا ُظ َّٓ ٔ َّ ٪خ َٔی َار ا٨َّ ٟا ٔ
یبنعق ،امکل،زدی نباملس ،اطعء نباسیر،رضحتاوبراعف ےسرفاتی ےہہکاکی رمہبتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن اکی
وھچاٹ افٹن رقض ایل بج آپ ےک اپ س دصہق ےک افٹن آےئ وت آپ ےن فاسی یہ افٹن ادا رکےن اک مکح دای ںیم ےن رعض ایک ای
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! دصہق ےک افوٹنں ںیم (فاسی افٹن وکیئ ںیہن ہکلب) بس اےھچ ڑبے افر ھچ ھچ ربس ےک ںیہ۔
آپےنرفامایایسںیمےسددیفویکہکناےھچولگفہںیہوجرقضاےھچرطہقیےسادارکںی۔
رافی  :یبنعق،امکل،زدینباملس،اطعءنباسیر،رضحتاوبراعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ایھچرطحادایگیئاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1552

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١یحٌي ٣ ،شٌز٣ ،حارب ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

ا ٪لٔی ًَل َی
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩حار ٔٔب بِ ٔ ٩زٔثَارٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ ٢ک َ َ

أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠زیِ َْ َ٘ َٓ ٩ـانٔی َو َزا َزنٔی

ادمح نب لبنح ،ییحی ،رعسم ،احمرب ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ ریما رقض اھت وت
آپےن ھجوکفہرقضیھبدایافرزمدییھبدای۔

رافی  :ادمحنبلبنح،ییحی،رعسم،احمرب،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عیبرصػاکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
عیبرصػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1553

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،ا ،َٟاب ٩طہاب٣ ،ا َٟب ٩اوض ،حرضت ً٤ز

ض ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٍَ ٤ََ ٠ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِ٣َ ٩ا َٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اٟذ َص ُب بٔا َِ ٟورٔ ٔ ٚرٔ ّبا إ ٔ ََّل َصا َئ َو َصا َئ َوا ِٟب ُ ُّر بٔا ِٟب ُ ِّر رٔ ّبا إ ٔ ََّل َصا َئ َو َصا َئ َواَّ ٟت ِ٤زُ بٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔرٔبّا إ ٔ ََّل

اٟظٌٔيرُ ب ٔ َّ
َصا َئ َو َصا َئ َو َّ
اٟظٌٔير ٔرٔبّا إ ٔ ََّل صَا َئ َوصَا َئ

دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،انب اہشب ،امکل نب افس ،رضحت رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای ہک
وسےنوکوسےنےکدبہلافراچدنیوکاچدنیےکدبہلانچیبراب(وسد)ےہرگمبجہکاعمہلمدقنادقنوہ۔ایسرطحوہیگںےکدبہلںیم
وہیگںانچیبرابےہرگمدقنادقنایسرطحوجھکرےکدبہلںیموجھکرافروجےکدبہلںیموجانچیبرابےہرگمدقن۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،انباہشب،امکلنبافس،رضحترمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
عیبرصػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1554

راوی  :حش ٩بً ٩لی ،بْش ب٤ً ٩ز ،ہ٤اٗ ،٦تازہ ،ابی خ٠ی٣ ،١ش ،٥٠اطٌث ،حرضت ًبازہ ب ٩ػا٣ت

ْش بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟدٔ٠ی ِٔ ٣ُ ٩ِ ًَ ١ش ٥ٕ ٔ ٠ا ِ٤َ ٟک ي ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِط ٌَثٔ
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
اٟذ َص ُب ب ٔ َّ
اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ِّی ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢
اٟذ َص ٔب تٔبِرُ َصا َو ًَ ِیَ ُ٨ضا َوا َِّٔ ٟٔـ ٍُ

اٟظٌٔيرُ ب ٔ َّ
ی َو َّ
ی َوا ِِ٠ٔ٤ٟحُ
ی َواَّ ٟت ِ٤زُ بٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔ ُِ ٣س ْی ب ٔ ُِ ٤س ٕ
اٟظٌٔير ٔ ُِ ٣س ْی ب ٔ ُِ ٤س ٕ
بٔا َِّٔ ٟٔـ ٍٔ تٔبِرُصَا َو ًَ ِیَ ُ٨ضا َوا ِٟب ُ ُّر بٔا ِٟب ُ ِّر ُِ ٣س ْی ب ٔ ُِ ٤س ٕ

ی ََٓ ٩ِ ٤زا َز أَ ِو ِاز َزا َز َٓ َ٘ ِس أَ ِربَی َو ََل بَأ ِ َض بٔب َ ِی ٍٔ َّ
اٟذ َص ٔب بٔا َِّٔ ٟٔـٍٔ َوا َِّٔ ٟٔـ ٍُ أَ ِٛث َرُص َُ٤ا َی ّسا ب ٔ َی ٕس َوأَ َّ٣ا َن ٔشی َئ ٍّ
بٔا ِ٠ِ ٔ٤ٟحٔ ُِ ٣س ْی ب ٔ ُِ ٤س ٕ َ
اٟظٌٔير ٔ َو َّ
ٓ َََل َو ََل بَأ ِ َض بٔب َ ِی ٍٔ ا ِٟب ُ ِّر ب ٔ َّ
اٟظٌٔيرُ أَ ِٛثَرُص َُ٤ا َی ّسا ب ٔ َی ٕس َوأَ َّ٣ا َن ٔشیئَ ٍّ ٓ َََل َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوی َص َذا ا َِ ٟحس َ
ٔیث َسٌٔی ُس بِ ُ٩
رعوبَ ٍَ َوصٔظَ ْاَّ ٦
اٟس ِست َُوائ ُّٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِِ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ َٔ ٩ی َشارٕ بّٔ ٔ ِس َ٨ازٔظ ٔ
أَبٔی َ ُ
نسحنبیلع،رشبنبرمع ،امہؾ،اتقدہ،ایبلیلخ،ملسم ،اثعش،رضحتابعدہ نباصتم ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن رفامای وسان وسےن ےک دبہل ںیم ربارب رسارب وچیب وخاہ اخصل وسان وہ ای ہکس ںیم ڈالھ وہا۔ ایس رطح اچدنی وک اچدنی ےک
دبہلںیموچیبرباربرسارباخؾاچدنیوہایہکسفارافروہیگںوکویہگںےکدبہلںیمرباربوچیبینعیاکیدمےکدبہلںیماکیدمایسرطح
وجھکرےکدبہلںیموجھکررباربوچیباکیدمےکدبہلںیماکیدمایسرطحکمنےکدبہلںیمکمنرباربوچیباکیدمےکدبہلںیماکیدم
(ینعی بج سنج اکی وہ وت اس ںیم یمک زایدیت درتس ںیہن ارگہچ اکی رطػ ایھچ زیچ وہ افر دفرسی رطػ رخاب زیچ) وج صخش
زایدہدےاگایزایدہےلاگوتاسےنوسدایلایوسددایافروسےنوکوسےنےکدبےلافراچدنیوکاچدنیےکدبہلںیمانچیبیمکیشیبےک
اسھترباںیہنوا ہاعمہلمدقنادقنوہنکیلاداھردرتسںیہن۔ایسرطحوہیگںےکدبہلںیموہیگںوجےکدبہلںیموجیمکیشیبےک
اسھت تہخباااجزئےہوا ہ اعمہلماہوھتںاہھتاکوہنکیلاداھرےسںیہن۔اوبداؤدےتہکںیہ ےہہکاسدحثیوک دیعسنب ایبرعفہبافر
اشہؾد ںوایئےنوباہطساتقدہملسمنباسیرےسایسدنسےکاسھترفاتیایکےہ۔
رافی  :نسحنبیلع،رشبنبرمع،امہؾ،اتقدہ،ایبلیلخ،ملسم،اثعش،رضحتابعدہنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
عیبرصػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1555

راوی  :ابو برک ب ٩ابی طیبہ ،وٛیٍ ،سٔیا ،٪خاٟس ابوَٗلبہ ،ابواطٌث ،حرضت ًبازہ ب ٩ػا٣ت

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ ٍَ ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِط ٌَثٔ اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ِّی ًَ َِ ًُ ٩با َز َة
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

اٖ َٓبٔی ٌُوا
بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا َِ ٟدبَر ٔ َیزٔی ُس َو َی ُِ ُ٘ ٨ؽ َو َزا َز َٗا ََّٔٓ ٢ذَا ا ِخ َت ََِ ٔ٠ت َص ٔذظ ٔاْلِ َ ِػ َُ ٨
اَ ٪ی ّسا ب ٔ َی ٕس
ٕ ٔطئِت ُِ ٥إٔذَا ک َ َ
َِ ٛی َ
اوب رکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،ایفسؿ ،اخدل اوبالقہب ،اوباثعش ،رضحت ابعدہ نب اصتم ےس ایس رطح رمفی ےہ ھچک یمک یشیب ےک
اسھت اس دحثی ںیم ہی زایدہ ےہ ہک بج ااسقؾ فلتخم وہں وت اؿ وک سج رطح اچےہ وچیب رگم اعمہلم اہوھتں اہھت وہ۔ (ےسیج وسےن

ےکدبہلںیماچدنیافروہیگںےکدبہلںیموجفریغہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،اخدلاوبالقہب،اوباثعش،رضحتابعدہنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولتاراکہضبقوجاچدنیاکوہاےسدرامہ(رفوپں)ےکدبہلںیمانچیب
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ولتاراکہضبقوجاچدنیاکوہاےسدرامہ(رفوپں)ےکدبہلںیمانچیب

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1556

راوی ٣ :ح٤س بً ٩یسي ،ابوبرک ب ٩ابی طیبہ ،اح٤س ب٨٣ ٩یٍ ،اب٣ ٩بارک ،ابًَ ٩لء ،سٌیس ب ٩یزیس خاٟس ب ٩ابی ً٤زا،٪
ح٨ع ،حرضت ٓـاٟہ بً ٩بیس

ئ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َوأَ ِح َُ ٤س بِ ُٔ٨٣َ ٩ی ٍٕ َٗاُٟوا َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ح و َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي َوأَبُو بَ ِ ٔ
اَ ٩ِ ًَ ٪ح َٕ ٨ع ًَ ََِ ٓ ٩ـا َ ٍَ ٟبِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕس َٗا َ ٢أتُ َٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ
َخ ْز ُ ٍْ َ٘ ٠َّ ٌَ ٣ب ٔ َذصَبٕ
َخ ْز َٗا َ ٢أَبُو بَ ِرکٕ َوابِ ُٔ ٨٣َ ٩ی ٍٕ ٓ َٔیضا َ َ
أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠اَ ٦خ ِیب َ َر بٔ٘ ٔ ََل َزة ٕ ٓ َٔیضا َذ َص ْب َو َ َ
ابِ َتا ًَ َضا َر ُج ْ ١بٔت ِٔش ٌٍَٔ َزَ٧أ٧ي َر أَ ِو بٔ َش ِب ٌٍَٔ َزَ٧أ٧ي َر َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َحًَّي تُ َِّ ٤یزَ بَ ِی َ٨طُ َوبَ ِی َُ ٨ط َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا
َّ
َّ
َّ
َ
َف َّز ُظ َحًَّي ُِّ ٣یزَ بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا و َٗا َ ٢ابِ َُٔ ً ٩یسي
أ َر ِز ُت ا ِٔ ٟح َح َار َة َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٥َ ٠ل َحًي تُ َِّ ٤یزَ بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َٗا ََ َ ٢
أِ ٪ی َ ٔ ٛتابٔطٔ ا ِٔ ٟح َح َارةُ َٓ َِي َّ َر ُظ َٓ َ٘ا َ ٢اِّ ٟت َح َارةُ
أَ َر ِز ُت اِّ ٟت َح َار َة َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َوک َ َ
دمحم نب یسیع ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،ادمح نب عینم ،انب ابمرک ،انب العء ،دیعس نب سیدی اخدل نب ایب رمعاؿ ،شنح ،رضحت اضفہل نب دیبع
ےس رفاتی ےہ ہک سج اسؽ ربیخ حتف وہا روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی اہر آای۔ سج ںیم وسان یھب اھت افر گن یھب
ےھت۔رضحتاوبرکبافرانبعینماکانہکےہہکاسںیمگنےھتوجوسےنےسڑجےوہےئےھت۔اکیصخشےناساہروکونایاست
دانیر ےکدبہل ںیمرخدیایل۔آپ ےنرفامایہی عیبدرتس ںیہن بجکتہکوسےن افر گنوک اکیدفرسے ےس دحیلعہہن رکایلاجےئ
اسصخشےن اہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!ںیم ےنرھتپےنیلاکیہارادہ ایکےہ۔آپےنرفامایںیہنہیعیبدرتسںیہن۔
بج کت ہک وسےن افر گن وک اگل اگل ںیہن رک ایل اجات۔ رھپ اس ےن فہ اہر فاسپ رک دای اہیں کت ہک وسان افر گن اگل اگل رک ےیل
لْ
ح
ِ
َ
ت
د
ر
أ
اہک
افر
ای
د
دبؽ
وک
اس
رگم
اھت
ة
ُ
ار
ا
ج
تا َ َ
َْ ُ
ت ا ِ ّلنجَا َار َة اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک انب ٰیسیع یک اتکب ںیم وت َأ َر ْد ُ
ےئگ۔ انب ٰیسیع ےن َأ َر ْد ُ

ا ِ ّلنجَا َار َة۔
رافی  :دمحمنبیسیع،اوبرکب نبایبہبیش،ادمحنبعینم،انب ابمرک،انبالعء،دیعسنب سیدیاخدلنبایبرمعاؿ ،شنح ،رضحتاضفہل
نبدیبع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ولتاراکہضبقوجاچدنیاکوہاےسدرامہ(رفوپں)ےکدبہلںیمانچیب

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1557

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،ابوطحاَ سٌیس ب ٩یزیس ،خاٟس ب ٩ابی ً٤زا ،٪ح٨ع ،حرضت ٓحاٟہ بً ٩بیس

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َّ
اَ ٩ِ ًَ ٪ح َٕ ٨ع اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ٩
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩أَبٔی ُط َحا َٕ َسٌٔی ٔس بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس ًَ َِ ٩خأ ٔ ٟس بِ ٔ ٩أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ
َخ ْز ََٓٔؼَّ ِ٠ت َُضا ٓ ََو َج ِس ُت ٓ َٔیضا أَ ِٛث َ َر ٔ٩ِ ٣
ٓ ََـا َ ٍَ ٟبِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕس َٗا َ ٢ا ِطت َ َریِ ُت یَ ِو ََ ٦خ ِیب َ َر ٗ ٔ ََل َز ّة بٔاثِى َِي ًَ َ َ
ْش زٔی َّ ٨ارا ٓ َٔیضا َذ َص ْب َو َ َ
َ ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢لَ تُ َبا َُ َحًَّي ُتَٔؼَّ َ١
ُک ُت ذََ ٔ ٟ
اثِى َِي ًَ َ َ
ْش زٔی َّ ٨ارا ٓ ََذ َ ِ
ہبیتقنبدیعس،ثیل،اوباجشعدیعسنبسیدی،اخدلنبایبرمعاؿ،شنح،رضحت اجفہلنبدیبعےسرفاتیےہہک ربیخیکڑلایئےکدؿ
ںیمےنابرہ دانیرںیم اکی اہررخدیا۔اس ںیم وسانافراکی گناھتںیمےنوسےن افرگن وکاگلاگلایکوتوسانابرہ دانیر ےسزایدہ اک
اھت۔رھپںیمےناساکذرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایک۔آپےنرفامای۔ریغبدجاےئکہناچیباجےئاگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،اوباجشعدیعسنبسیدی،اخدلنبایبرمعاؿ،شنح،رضحتاجفہلنبدیبع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ولتاراکہضبقوجاچدنیاکوہاےسدرامہ(رفوپں)ےکدبہلںیمانچیب

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1558

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،اب ٩ابی جٌْف ،ابوٛثير ،ح٨ع ،حرضت ٓـاٟہ بً ٩بیس

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َّ
ْف ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح ََلحٔ أَبٔی َٛثٔير ٕ َح َّسثَىٔي َح َْ ٨ع اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ُّی ًَ ََِ ٓ ٩ـا َ ٍَ ٟبِ ٔ٩
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َج ٌِ َ ٕ
ًُب َ ِی ٕس َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ََ ٦خ ِیب َ َر َُ ٧بای ٔ ٍُ ا َِ ٟی ُضو َز اْلِ ُوٗ ٔ َّی ٍَ َّٔ ٩ِ ٣
اٟذ َص ٔب ب ٔ ِّ
اٟسی َ٨ارٔ َٗا ََُ ٢يِرُ

اٟسی ََ ٨اریِ َٔ ٩و َّ
اٟث ََلثَ ٍٔ ث ُ ََّّ ٥ات َٔ َ٘ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َتبٔی ٌُوا ا َّٟذ َص َب ب ٔ َّ
ُٗت َ ِی َب ٍَ ب ٔ ِّ
اٟذصَ ٔب إ ٔ ََّل َو ِزّ٧ا ب ٔ َو ِز ٕ٪

ہبیتقنبدیعس،ثیل،انبایبرفعج،اوب،ریث ،شنح،رضحت اضفہلنبدیبعےسرفاتیےہہکربیخ یکڑلایئےک دؿمہروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاسھت ےھتافروہیدےسرخدیفرففتخےکےتےھتاکیافہیق وساناکیدانیر ےکدبہلںیم۔ دفرسیرفاتی
ںیم ہی ےہ ہک دف ای نیت دانیر ےک دبہل ںیم رففتخ رکےت ےھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وسےن وک وسےن ےک دبہل
ںیمتموچیببجکتہکفزؿںیمدفونںرطػرباربہنوہں۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انبایبرفعج،اوب،ریث،شنح،رضحتاضفہلنبدیبع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اچدنیےکدبہلںیموسانانیلدرتسںیہن
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اچدنیےکدبہلںیموسانانیلدرتسںیہن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1559

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی٣ ،١ح٤س ب٣ ٩حبوب ،ح٤از ،س٤اک ب ٩رحب ،سٌیس ب ٩جبير ،حرضت اب٤ً ٩ز

رح ٕب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ٩
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣َ ٩حبُ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وب ا ٌِِ ٤َ ٟى َي َواح ْٔس َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
اٟس َراص َٔٔ ٥وآ ُخ ُذ َّ
اٟس َراص ََٔ ٥وأَبٔی ٍُ ب ٔ َّ
اٟسَ٧أ٧ير ٔ َوآ ُخ ُذ َّ
ُج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَبٔی ٍُ ِاْلٔب ٔ َ ١بٔا َِ ٟب٘ٔی ٍٔ َٓأَبٔی ٍُ ب ٔ َّ
اٟسَ٧أ٧ي َر
آ ُخ ُذ َص ٔذظ ٔ َٔ ٩ِ ٣ص ٔذظ ٔ َوأ ُ ًِ ٔلي َص ٔذظ ٔ َٔ ٩ِ ٣ص ٔذظ َٔٓأ َ َت ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ِٔی بَ ِیتٔ َحٔ َِؼ ٍَ َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ٢
اٟس َراص َٔٔ ٥وآ ُخ ُذ َّ
اٟس َراص ََٔ ٥وأَبٔی ٍُ ب ٔ َّ
اٟسَ٧أ٧ير ٔ َوآ ُخ ُذ َّ
َ إنٔيی أَبٔی ٍُ ِاْلٔب ٔ َ ١ب ٔا َِ ٟب٘ٔی ٍٔ َٓأَبٔی ٍُ ب ٔ َّ
اٟسَ٧أ٧ي َر آ ُخ ُذ
اہللٔ ُر َویِ َس َک أَ ِسأ َ َُ ٟ
َص ٔذظ ٔ َٔ ٩ِ ٣ص ٔذظ ٔ َوأ ُ ًِ ٔلي َص ٔذظ ٔ َٔ ٩ِ ٣ص ٔذظ ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠لَ بَأ ِ َض أَ َِ ٪تأ ِ ُخ َذ َصا بٔ ٔش ٌِز ٔیَ ِو َٔ ٣ضا َ٣ا ٥َِ ٟ
َت ِٔتَر ٔ َٗا َوبَ ِی َ٤َ ُٜ٨ا َط ِی ْئ
ومیس نب اامسلیع ،دمحم نب وبحمب ،امحد ،امسک نب رحب ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم یقیغ (اکی ابزار اک

انؾ)ںیمافٹنراتچیاھت۔سپںیمدانیرےکدبہلںیمافٹنراتچیافردانیرےکدبہلںیمدرمہےل اتیلافربجافٹندرمہےکدبہل ںیم
راتچیوتاؿدرامہ ےکدبہل ںیمدانیرےلاتیل۔ رغضدرمہ ےک دبہلںیمدانیراتیل افردانیرےک دبہلدرمہ د ات۔سپںیمروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاپسآای۔آپاسفتقیبیبہصفحےکرھگںیمرشتفیرفامےھت۔ںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس!ذراوتہجرفامےیئںیموپاتھچوہںہکںیمیقیغےکابزارںیمافوٹنںاکاکرفابررکاتوہںسپافٹنوتدانیرےکدبہلرففتخ

رکاتوہںافراؿےکدبہل ںیمدرمہےلاتیلوہں افردرمہ ےکدبہلںیمراتچیوہںوتاؿوک دانیرےساتیلوہں۔رغضدرمہےکدبہل
ںیم دانیر اتیل وہں افر دانیر ےک دبہل ںیم درمہ د ات وہں ہی نس رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ںیم وکیئ اضمہقئ
ںیہن رشبہکیط ایسرنخ ےسولافر متدفونں ںیم بجکت دجایئزیچ مت دفونں ےکدرایمؿ وموجد وہ۔(ینعی دجا وہےنےسےلہپ اس
سلجمںیماعمہلمےطوہاجاناچےئہ۔)
رافی  :ومیسنبالیعمس،دمحمنبوبحمب،امحد،امسکنبرحب،دیعسنبریبج،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اچدنیےکدبہلںیموسانانیلدرتسںیہن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1560

راوی  :حشين ب ٩اسوزً ،بیساہلل ،ارسائی ،١حرضت س٤اک

ُک بٔ ٔش ٌِز ٔ
رسائ ٔی ُ
 ٩ِ ًَ ١س َٔ٤ا ٕک بّٔ ٔ ِس َ٨ازٔظ ٔ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َواْلِ َ َّو ُ ٢أَ َت ُّ ٥َِ ٟ ٥یَ ِذ ُ ِ
َح َّسثَ َ٨ا ُح َشي ِ ُن بِ ُ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِ َ

َی ِو َٔ ٣ضا

نیسح نب اوسد ،دیبع اہلل ،ارسالیئ ،رضحت امسک ےس ہی دحثی ایس دنس ف نتم ےک اسھت رمفی ےہ نکیل وج رفاتی افرپ سگری فہ
زایدہلمکمےہ۔اسںیمایسدؿےکرنخاکایبؿذموکرںیہن۔
رافی  :نیسحنباوسد،دیبعاہلل،ارسالیئ،رضحتامسک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیاجونروکدفرسےاجونرےکدبہلںیماداھرانچیبعنمےہ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اکیاجونروکدفرسےاجونرےکدبہلںیماداھرانچیبعنمےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1561

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤ازٗ ،تازہ حش ،٩حرضت س٤زہ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩س َُ ٤ز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

ا َِ ٟح َی َوا ٔ ٪بٔا َِ ٟح َی َوا َٔ ٪ن ٔشی َئ ٍّ

ومیسنباامسلیع،امحد،اتقدہنسح،رضحترمسہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناجونروکاجونرےکدبہلںیم
اداھر ےنچیےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،اتقدہنسح،رضحترمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےکسوجازاکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اےکسوجازاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1562

راوی  :حٔؽ ،ب٤ً ٩ز ،ح٤از ،ب ٩س٤٠ہ٣ ،ح٤س ب ٩اسح ،ٙیزیس ب ٩ابی حبیب٣ ،ش ٥٠ب ٩جبير ،ابوسٔیا٤ً ،٪زو ب ٩رحیع،
حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ًَ ِِ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙیز ٔ َ
رح ٕ
یع ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز ُظ أَ ِ ٪یُ َح ِّضزَ َج ِی ّظا َٓ ََٔ ٔ٨س ِت
ا٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ٔٔ َ ٩
ُسٔ َِی َ
اَ ٪یأ ِ ُخ ُذ ا َِ ٟبٌٔي َر بٔا َِ ٟبٌٔي َریِ ٔ ٩إلٔ َی إٔب ٔ ٔ ١اٟؼَّ َس َٗ ٍٔ
َٓ ١أ َ ََ ٣ز ُظ أَ َِ ٪یأ ِ ُخ َذ ِٔی ٗ ٔ ََل ٔ
ِاْلٔب ٔ ُ
ؾ اٟؼَّ َس َٗ ٍٔ ََٓ َ َ
صفح ،نب رمع ،امحد ،نب ہملس ،دمحم نب ااحسؼ  ،سیدی نب ایب بیبح ،ملسم نب ریبج ،اوبایفسؿ ،رمعف نب رحشی ،رضحت دبعاہلل نب رمع
ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک رکشل یک ایتری ای مکح رفامای وت افٹن متخ وہ ےئگ (ینعی ےنتج افوٹنں یک
رضفرت یھتاےنتہنےھت)وت روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےناؿوک مکحرفامایہک دصہق ےکافوٹنںےک آےنیک رشطرپزمدی
افٹنےلںیلوتفہدصہقےکافٹنآےنکتیکرشطرپدفافٹنےکدبہلںیماکیافٹنےتیلےھت۔
رافی  :صفح ،نب رمع ،امحد ،نبہملس ،دمحم نب اقحس ،سیدی نب ایببیبح ،ملسم نب ریبج ،اوبایفسؿ ،رمعف نب رحشی ،رضحت دبعاہلل
نبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیاجونروکدفرسےاجونرےکدبہلںیمدقنانچیبدرتسےہ

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اکیاجونروکدفرسےاجونرےکدبہلںیمدقنانچیبدرتسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1563

راوی  :یزیس ب ٩خاٟسٗ ،تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،ابوزبير ،حرضت جابز

َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ا َِ ٟضَ ٤سانٔی َو ُٗت َ ِیب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َّ
اٟث َ٘ف ٔی أَ ََّّ ٪
اِ ٠ٟی َث َح َّسثَ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ
ِ ُّ َ
ُّ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِطت َ َری ًَ ِب ّسا بٔ ٌَ ِب َسیِ ٔ٩

سیدی نب اخدل ،ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،اوبزج  ،،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف الغومں ےک
دبہلںیماکیالغؾرخدیا۔(ینعیدقنادقن)
رافی  :سیدینباخدل،ہبیتقنبدیعس،ثیل،اوبزج ،،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجھکروکوجھکرےکدبہلںیمانچیب
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وجھکروکوجھکرےکدبہلںیمانچیب

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1564

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اً ،َٟبساہلل ب ٩یزیس ،حرضت زیسابو ًیاغ

غ أَ ِخب َ َر ُظ أَُ َّ ٧ط َسأ َ ََ ٢س ٌِ َس بِ َ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ
یس أَ ََّ ٪زیِ ّسا أَبَا ًَیَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش٣َ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠اِ ًَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َ َو َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًَ ِ ٩ا ِٟب َ ِی َـا ٔ
َٗ ١ا َ ٢ا ِٟب َ ِی َـا ُئ َٓ ََ ٨ضا ُظ ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
اٟشِ٠تٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َس ٌِ ْس أَ ُّی ُض َ٤ا أَٓ َِـ ُ
ئ ب ٔ ُّ
َ
اٟزكَ ُب إٔذَا َیب ٔ َص َٗاُٟوا َن ٌَ ِ٥
َشا ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ی ُِشأ َُ ٔ ٩ِ ًَ ٢
اٟزكَ ٔب َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَیَ ُِ ُ٘ ٨ؽ ُّ
ئ اَّ ٟت ِ٤ز ٔب ٔ ُّ
 ١بِ ُ ٩أ ُ ََّ ٣ی ٍَ ِ َ ٧ح َو َ٣إَ ٔ ٟ
َٓ ََ ٨ضا ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
َ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َر َوا ُظ إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
دبعاہللنبہملسم،امکل،دبعاہللنبسیدی،رضحتزدیاوبایعشےسرفاتیےہہکاوھنںےندعسنبایبفاقصےسوپاھچہکوہیگں
وکتلسےکدبہلںیمرباربانچیباسیکےہ؟(تلساکیرطحاکہلغےہ)اوھنںےنوپاھچاؿںیموکؿرتہبوہاتےہ؟زدیےناہکوہیگں۔
وت اوھنں ےن اس ےس عنم رفام دای افر اہک ںیم ےن انس ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وساؽ ایک ایگ رت وجھکر ےک دبہل ںیم

کشخوجھکررخدیےنےکابرےںیموتآپےنوپاھچہکایکرتوجھکربجکشخوہاجیتےہوتفہمکوہاجیتےہ؟ولوگںےنرعضایک!
یجاہںوتآپےناسےسعنمرفامدای۔اوبداؤدےنرفامایہکاسدحثیوکامکلیکرطحاامسلیعنباہیمےنیھبرفاتیایکےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،دبعاہللنبسیدی،رضحتزدیاوبایعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وجھکروکوجھکرےکدبہلںیمانچیب

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1565

راوی  :ربیٍ٧ ،آٍ ،ابوتوبہٌ٣ ،اویہ ،ب ٩سَل ،٦یحٌي ب ٩ابی ٛثيرً ،بساہلل بً ٩یاغ ،حرضت سٌس ب ٩ابی وٗاؾ

غ
َح َّسثَ َ٨ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ أَبُو َت ِوبَ ٍَ َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ٍُ َی ٌِىٔي ابِ ََ ٩س ََّلَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ َّ ٪أَبَا ًَیَّا ٕ
اٟزكَ ٔب بٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔ َن ٔشیئَ ٍّ َٗا َ ٢أَبُو
أَ ِخب َ َر ُظ أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤س ٌِ َس بِ َ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ َی ُ٘و َُ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بَ ِی ٍٔ ُّ
َزا ُوز َر َوا ُظ ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی إَٔ َ ٧ص ًَ ِِ ٣َ ٩ولّی َ ٔ ٟبىٔي َِ ٣دزُوَ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو ُظ

رعیب ،انعف ،اوبوتہب ،اعمفہی ،نب السؾ ،ییحی نب ایب ،ریث ،دبعاہلل نب ایعش ،رضحت دعس نب ایب فاقص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رت وجھکر وک وسیھک وجھکر ےکاسھت اداھر  ےنچی ےس عنم رفامای ےہ۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وکرمعاؿ
نبایباسنےنوباہطسومیلینبزخمفؾرضحتدعسےسایسرطحرفاتیایکےہ۔
رافی  :رعیب،انعف،اوبوتہب،اعمفہی،نبالسؾ،ییحینبایب،ریث،دبعاہللنبایعش،رضحتدعسنبایبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زماہنباکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زماہنباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1566

راوی  :ابو برک ب ٩ابی طیبہ ،اب ٩ابی زائسہً ،بیساہلل ب٧ ٩آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز

رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

َ َ ٧هی ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ َّ
یب َِ ٛی َّل َو ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ اٟزَّ ِر َٔ بٔا ِٔ ٟح َِ ٨لٍٔ َِ ٛی َّل
اٟث َ٤ز ٔبٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔ َِ ٛی َّل َو ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ ا ِٔ ٨َ ٌٔ ٟب بٔاٟزَّب ٔ ٔ
اوب رکب نب ایب ہبیش ،انب ایب زادئہ ،دیبع اہلل نب انعف ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم
رفامایےہوجھکروکوجھکرےکدبہلںیمادنازا ےنچیےسایسرطحاوگنروک(بجہکفہولیبںرپوہں)وسےھکاوگنرےکدبہلںیمادنازا ےنچی
ےس عنمرفامایےہایسرطح تیھک ےکاانج وک(وجدرتخ رپوہں) ےٹکوہےئہلغ ےک دبہلںیمادنازہرک ےک  ےنچی ےس عنمرفامای ےہ
(ویکہکناسںیمیمکیشیباکاامتحؽےہ)
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبایبزادئہ،دیبعاہللنبانعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعاایاکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رعاایاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1567

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،حرضت زیس ب ٩ثابت

اب أَ ِخب َ َرنٔی َخارٔ َج ٍُ بِ َُ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

اٟزكَ ٔب
أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َّخ َؽ ِٔی بَ ِی ٍٔ ا َِ ٌَ ٟزا َیا بٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔ َو ُّ

ادمح نب اصحل ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،رضحت زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رتصخدیرعااییکعیبںیمکشخوجھکروکوتوجھکرےکدبہلںیمرخدیےنیک۔(رعااییکرعتفیآےگآریہےہ)
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رضحتزدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رعاایاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1568

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،ابً ٩یی٨ہ ،یحٌي ب ٩سٌیس ،بظير ب ٩یشار ،حرضت سہ ١ب ٩ابی حث٤ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ًُ ٩ی ِی َ ٩ِ ًَ ٍَ ٨یَ ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩بُظَ ي ِر ٔبِ َٔ ٩ی َشارٕ ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َح ِث َ ٍَ ٤أَ َّ٪

ُخ ٔػ َضا َیأِکَُ ُ٠ضا أَصَِ ُ٠ضا ُركَ ّبا
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ اَّ ٟت ِ٤ز ٔبٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔ َو َر َّخ َؽ ِٔی ا َِ ٌَ ٟزا َیا أَ ِ ٪تُ َبا ََ ب ٔ َ ِ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،انب ہنییع ،ییحی نب دیعس ،ریشب نب اسیر ،رضحت لہس نب ایب ہمثح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایوجھکروکوجھکرےکدبہلںیم ےنچیےس افررعاایںیماسیکااجزتدیہک اسوکادنازہرکےککشخ وجھکرےکدبہلںیم
ںیچیباتہکےنیلفاالاتزہوجھکراھکےکس۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،انبہنییع،ییحینبدیعس،ریشبنباسیر،رضحتلہسنبایبہمثح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعااییکعیبسکدقمارکتدرتسےہ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رعااییکعیبسکدقمارکتدرتسےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1569

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،ا ،َٟزاؤز ،حؼين ،ابوزاؤز٨ٌٗ ،يي٣ ،ا َٟابوسٔیا ،٪حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٍَ ٤ََ ٠ح َّسثَ َ٨ا َ٣اَ ٩ِ ًَ َْ ٔ ٟزا ُو َز بِ ٔ ٩ا ُِ ٟح َؼي ِ ٔن ًَ ِِ ٣َ ٩ول َی ابِ ٔ ٩أَبٔی أَ ِح ََ ٤س َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َو َٗا َ٨َ َٟ ٢ا

اَ ٪وا ِس ُُ ٤ط ُٗزِ َ٣ا ُِ ٣َ ٪ول َی ابِ ٔ ٩أَبٔی أَ ِح ََ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
رقأَ ًَل َی َ٣ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأَبٔی ُسٔ َِی َ
ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ٓ ٔ َمَي َ َ

وَ ٪خ َِ ٤شٍٔ أَ ِو ُس ٕ ٙأَ ِو ِٔی َخ َِ ٤ش ٍٔ أَ ِو ُس َٕ ٙط َّ
َ َزا ُوزُ بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َؼي ِ ٔن
َو َس ََّ ٥َ ٠ر َّخ َؽ ِٔی بَ ِی ٍٔ ا َِ ٌَ ٟزایَا ٓ ٔ َمَي ُز َ

دبع اہلل نب ہملسم ،امکل،داؤد ،نیصح ،اوبداؤد ،یبنعق ،امکل اوبایفسؿ ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رتصخ دی رعاای یک عیب ںیم رشبہکیط اپچن فقس ےس مک وہں ای اپچن فقس وہں (ویکہکن ارثک اھکےن ےک ےیل اس ےس
زایدہیکرضفرتںیہنزپیت)اسںیمداؤدنبنیصحےنکشایکےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،داؤد،نیصح،اوبداؤد،یبنعق،امکلاوبایفسؿ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعااییکریسفت(ینعیاسےکینعم)
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رعااییکریسفت(ینعیاسےکینعم)

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1570

راوی  :اح٤س ب ٩سٌیس ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،حرضت ًبسربہ ب ٩سٌیس انؼاری

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس َربِّطٔ بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی
َ ١ی ِش َت ِثىٔي ٔ٣َ ٩ِ ٣أٟطٔ اِ ٨َّ ٟد َ ٍَ ٠أَ ِو ٔاَلث ِ ََ ٨تي ِ ٔن یَأِکَُ ُ٠ضا َٓ َیبٔی ٌُ َضا ب ٔ َت ِ٤ز ٕ
 ١ی ٌُِزٔی اِ ٨َّ ٟد َ ٍَ ٠أَ ِو اَّ ٟز ُج ُ
أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ا ٌَِ ٟزٔیَّ ٍُ اَّ ٟز ُج ُ
ادمحنبدیعس،انبفبہ،رمعفنباحرث،رضحتدبعرہبنبدیعسااصنریےس رفاتیےہہکرعہیہیےہہکاکیصخشیسکصخش
وک وجھکر اک درتخ دے ای فہ صخش اسرے ابغ ںیم ےس اکی ای دف درتخ وک اےنپ اھکےن ےک ےیل ینثتسم رک ےل۔ رھپ فہ اس وک وسیھک
وجھکرےکدبہلںیمچیبڈاےل۔
رافی  :ادمحنبدیعس،انبفبہ،رمعفنباحرث،رضحتدبعرہبنبدیعسااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رعااییکریسفت(ینعیاسےکینعم)

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1571

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ًبسہ ،اب ٩اسحٙ

َّ ٔ ٟ ١رل ُج ٔ ١اَ ٨َّ ٟد ََل ٔ
ت ٓ ََی ُظ َُِّ ٠ًَ ٙیطٔ أَ َِ ٪ی ُ٘ َو٦
َح َّسثَ َ٨ا َص َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اٟس ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب َس َة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا َ ٢ا َِ ٌَ ٟزایَا أَ ِ ٪یَ َض َب اَّ ٟز ُج ُ
َخ ٔػ َضا
ًََِ ٠ی َضا َٓ َیبٔی ٌُ َضا بِٔ ٔ٤ث ِٔ َ ١
انہد نب رسی دبعہ ،انب ااحسؼ ےن اہک رعاای ہی ےہ ہک اکی صخش دفرسے صخش وک دنچدروتخں اک لھپ اھکےن ےک ےیل ہبہرک دے
نکیلرھپاسوکاسیکآدمفرتفانوگاروہوتفہصخشادنازہرکےکدرتخاکلھپاسےکاہھتچیبڈاےل۔
رافی  :انہدنبرسیدبعہ،انباقحس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

درتخرپلھپکپاجےنےسےلہپرففتخرکان
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
درتخرپلھپکپاجےنےسےلہپرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1572

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ٌٗ٨يي٣ ،ا٧ ،َٟآٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٍَ ٤ََ ٠ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِ٣َ ٩اَ٧ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟآ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی
ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ اِّ ٟث َ٤ارٔ َحًَّي یَ ِب ُس َو َػ ََلحُ َضا َ َ ٧هی ا َِ ٟبائ ٔ ٍَ َوا ِِ ٤ُ ٟظتَر َٔی
دبعاہللنبہملسمیبنعق،امکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایولھپں
ےک ےنچیےساہیںکتہکاؿوکیگتخپافررتہبیاظرہوہاجےئافراسےسآپےنعنمرفامای۔ ےنچیفاےلوکیھبافررخدیےنفاےل
وکیھب۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمیبنعق،امکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
درتخرپلھپکپاجےنےسےلہپرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1573

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س ،اب٠ً ٩یہ ،ایوب٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی ٍَ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َّ
اٟش ِ٨بُ َٔ ١حًَّي یَب ِ َی َّف َویَأ ِ َ ٩َ ٣ا ٌَِ ٟا َص ٍَ َ َ ٧هی ا َِ ٟبائ ٔ ٍَ َوا ِِ ٤ُ ٟظتَر َٔی
َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ اِ ٨َّ ٟد َٔ ١حًي یَزِص َُو َو ًَ ُِّ ٩
دبعاہللنبدمحم،انبہیلع،اویب،انعف،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایوجھکریکعیب
ےس اہیں کت ہک فہ کپ اجےئ افر ابیل یک عیب ےس اہیں کت ہک فہ کپ اجےئ افر آتف ےس وفحمظ وہ اجےئ۔ آپ ےن  ےنچی فاےل وک
 ےنچیےسافررخدیےنفاےلوکرخدیےنےسعنمرفامای۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،انبہیلع،اویب،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
درتخرپلھپکپاجےنےسےلہپرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1574

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،یزیس ب٤ً ٩ز ،حرضت ابوہزیزہ

َقیِ ٕع ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا٤َ ٨َّ ٟز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ٍُ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس بِ ُٔ ٩خ َ٤يِر ٕ ًَ ِِ ٣َ ٩ولّی َ ُ ٔ ٟ
َّ
َّ
 ١بٔ َِي ِر ٔحٔزَإ ٦
َح َز ٔ ٩ِ ٣کًَُ ِّ١ارٔقٕ َوأَ ِ ٪ی َُؼل َيی اَّ ٟز ُج ُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بَ ِی ٍٔ ا ِ٨َ َِ ٟائ َٔٔ ٥حًي ُت َ٘ َّش ََ ٥و ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ اِ ٨َّ ٟد َٔ ١حًي تُ ِ َ
صفح نبرمع ،ہبعش ،سیدی نب رمع ،رضحت اوبرہریہ ےن رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن عنم رفامای امؽ تمینغ وک
 ےنچی ےس میسقت ےسےلہپ افر وجھکر ےک  ےنچی ےس اہیںکتہک فہ رہآتف ےس وفحمظ وہ اجےئ افر عنم رفامایریغب رمک ابدنےھ وہےئامنز
زپےنھےس۔(ینعیبجرتسےنلھکاکوخػوہ۔)
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،سیدینبرمع،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
درتخرپلھپکپاجےنےسےلہپرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1575

راوی  :ابو برک ب ٩خَلز یحٌي ب ٩سٌیس ،س٠ی ،٥ب ٩حیا ،٪سٌیس ب٣ ٩ی٨ا ،حرضت جابزبً ٩بساہلل

َّا ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا َسٌٔی ُس بِ ُ٣ٔ ٩ی َ٨ا َئ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ َُ ٩خ ََّلز ٕ ا َِ ٟباصٔل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩سٔ ٔ ٠ی ٥بِ َٔ ٩حی َ
َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َی ُ٘و َُ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥٠أَ ِ ٪تُبا ََ َّ
اٟث ََ ٤زةُ َحًَّي ُت ِظ٘ ٔحَ ٗٔی ََ ١و َ٣ا ُت ِظ٘ ٔ ُح َٗا ََ ٢ت ِح َُّ ٤ار
َ َ

َ ٨ِ ٣ٔ ١ضا
َار َویُ ِؤک َ ُ
َو َت ِؼٔ ُّ

اوب رکب نب الخد ییحی نب دیعس ،میلس ،نب ایحؿ ،دیعس نب انیم ،رضحت اجربنب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
مسق
مسق
فملسےنعنمرفامایولھپںےک ےنچیےساہیںکتہکفہ حوہاجںیئ۔آپےسولوگںےنوپاھچہک حوہےناکایکبلطمےہ؟وت
آپےنرفامایبجفہرسخافرزردوہاجںیئافراھکےنےکاقلبوہاجںیئ۔
رافی  :اوبرکبنبالخدییحینبدیعس،میلس،نبایحؿ،دیعسنبانیم،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
درتخرپلھپکپاجےنےسےلہپرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1576

راوی  :حش ٩بً ٩لی ،ابووٟیس ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ح٤یس ،حرضت ا٧ص

َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩س ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی
ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ ا ِٔ ٨َ ٌٔ ٟب َحًَّي َی ِش َو َّز َو ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ ا َِ ٟحبِّ َحًَّي َی ِظ َت َّس
نسحنبیلع،اوبفدیل،امحدنبہملس،دیمح،رضحتاسنےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایےہاوگنروک
 ےنچیےساہیںکتہکفہایسہوہاجںیئافرہلغ ےنچیےساہیںکتہکفہکپاجےئ۔
رافی  :نسحنبیلع،اوبفدیل،امحدنبہملس،دیمح،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
درتخرپلھپکپاجےنےسےلہپرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1577

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح ً٨بشہ ب ٩خاٟس ،حرضت یو٧ص

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِحُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٨ب َش ٍُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَىٔي یُوُُ ٧ص َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أَبَا اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ َّ
اٟث َ٤ز ٔ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یَ ِب ُس َو
َ
َ
اض
ُک ِٔی ذََ ٔ ٟ
رع َو ُة بِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔیُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َح ِث ََ ٩ِ ًَ ٍَ ٤زیِ ٔس بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا َ ٢ک َ َ
َ َٓ َ٘ا َ ٢ک َ َ
ا ٪اُ ٨َّ ٟ
َػ ََلحُ ُط َو َ٣ا ذُ ٔ َ
اِ ُ ٪

اض َو َح َرض َت َ٘اؿٔیض َِٗ ٥ا َ ٢ا ِ٤ٟب ِ َتا َُ َٗ ِس أَ َػاب َّ
اٟس َ٣ا ُ٪
َیت ََبا َی ٌُ َ
اٟث ََ ٤ز ُّ
و ٪اِّ ٟث ََ ٤ار َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ی ِب ُس َو َػ ََلحُ َضا َّٓٔذَا َج َّس اُ ٨َّ ٟ
َ
ُ
ٔ
َ
و ٪ب ٔ َضا َٓ َ٤َّ ٠ا َٛث ُ َر ِت ُخ ُؼو َُ ٣ت ُض َِ ٨ِ ٔ ً ٥س أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َوأَ َػابَ ُط ُٗظَ ْاَ ٦وأَ َػابَ ُط َُ ٣ز ْاق ًَا َص ْ
ات َی ِح َت ُّح َ

َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥٠کَا ُِ ٤ٟظ َورة ٔ ُی ٔظيرُ ب ٔ َضا َّٓ ٔ َّ٣ا ََل ٓ َََل َتت َبا َی ٌُوا َّ
اٟث ََ ٤ز َة َحًَّي یَ ِب ُس َو َػ ََل ُح َضا ل ٔ َٜث ِ َرة ٔ ُخ ُؼو َ٣تٔض ٔ ِ٥
َ
َ َ
َوا ِخت ََٔلٓ ٔض ٔ ِ٥
ادمحنباصحلہسبنعنباخدل،رضحتویسنےسرفاتیےہہکںیمےناوبازلاندےسوپاھچہکلھپوکےنکپےسےلہپ افراسیکرتہبی
اک احؽولعمؾوہےنےسےلہپ انچیباسیکےہ؟افراسابب ںیموکؿیسدحثیرمفیےہ؟اوھنںےناہکرعفہ نبزج ،دحثیرفاتی
رکےتںیہلہسنبایبہمثحےسافرفہزدینباثتبےسہکولگولھپںوکےنکپےسےلہپافراؿیکرتہبیاکاحؽولعمؾوہاجےنےس
ےلہپ چیب دام رکےت ےھت نکیل بج رخدیار لھپ اکےتٹ افر امکل یک فوصیل اک فتق آات وت رخدیار اتہک لھپ وک دامؿ وہ ایگ ای اشقؾ وہ ایگ ای
رماضوہایگ(ہیبسولھپںیکامیبرویںےکانؾںیہ)افررخدیارتمیقدےنیںیماٹؽوٹمؽرکات۔(ایتمیقںیمفیفختاچاتہایابلکل
ہند ات) افرامکلاسرپرایضہنوہات۔بجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساسرطحےکڑگھجےتہبآےنےگلوتآپ
ےنولوگںےسوشمرہےکوطررپرفامایلھپہناچیبرکفاتفہکیتقاسیکرتہبیاکاحؽولعمؾہنوہ۔آپےنہیاؿےکڑلایئڑگھجفںافر

االتخػیکرثکتیکانبرپرفامای۔
رافی  :ادمحنباصحلہسبنعنباخدل،رضحتویسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
درتخرپلھپکپاجےنےسےلہپرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1578

راوی  :اسح ٙب ٩اسٌ٤ی ،١سٔیا ،٪اب ٩جزیخً ،لاء ،حرضت جابز

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََّ ١
اٟلا ََ٘ ٟان ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ َ ٧هی ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ َّ
اٟسی َ٨ارٔ أَ ِو ب ٔ ِّ
اٟث َ٤ز ٔ َحًَّي یَ ِب ُس َو َػ ََل ُح ُط َو ََل یُ َبا َُ إ ٔ ََّل ب ٔ ِّ
اٟس ِر َص ٔ ٥إ ٔ ََّل ا َِ ٌَ ٟزایَا
ااحسؼ نب اامسلیع ،ایفسؿ ،انب رججی ،اطعء ،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای لھپ
 ےنچیےسبجکتہکاس اکانکپاظرہہنوہاجےئافررفامایلھپہناچیباجےئرگمدانیرافردرمہےکدبہلںیماع ہترعاایںیمایکسااجزت
ےہ(اوکسلھپےکدبہلاچیباجےئ)
رافی  :اقحسنبالیعمس،ایفسؿ،انبرججی،اطعء،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یئکاسؽےکےیللھپانچیبدرتسںیہن
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
یئکاسؽےکےیللھپانچیبدرتسںیہن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1579

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١یحٌي بٌ٣ ٩ين ،سٔیا ،٪ح٤یس ،ارعد ،س٠مَي ٪بً ٩تی ،ٙحرضت جابز بً ٩بساہلل

َ
َ
ٔیَ ٩ِ ًَ ٙجابٔز ٔبِ ٔ٩
رع ٔد ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪بِ ًَٔ ٩ت ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ویَ ِحٌَي بِ ٌُٔ٣َ ٩ي ٕن َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪حُ َِ ٤ی ٕس اْلِ ِ َ
ًَ ِب ٔس اہللٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ ِّ
اٟشٔ٨ي َن َو َو َؿ ٍَ ا َِ ٟح َوائ ٔحَ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز َ ٥َِ ٟی ٔؼ َّح ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ی اُّ ٟثُ٠ثٔ َط ِی ْئ َوص َُو َرأِ ُی أَصِ ٔ ١ا ِ٤َ ٟسٔی ٍَٔ ٨

ادمحنب لبنح،ییحی نبنیعم ،ایفسؿ،دیمح،ارعج،امیلسؿ نبقیتع،رضحتاجربنب دبعاہلل ےسرفاتی ےہہکروسؽ اہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایدروتخںاکلھپ ےنچیےسیئکاسؽےکےیلافرآتففاصقنؿوہےنےساےسوھچڑدےنیاک۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ییحینبنیعم،ایفسؿ،دیمح،ارعج،امیلسؿنبقیتع،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
یئکاسؽےکےیللھپانچیبدرتسںیہن

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1580

راوی ٣ :شسز ،ح٤از ،ایوب ،ابوزبير ،سٌیس ب٣ ٩ی٨اء ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

وب ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ َو َسٌٔی ٔس بِ ٔ٣ٔ ٩ی َ٨ا َئ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩ا ٌَِ ٤ُ ٟا َو ََ ٍٔ ٣و َٗا َ ٢أَ َح ُسص َُ٤ا بَ ِی ٍُ ِّ
اٟشٔ٨ي َن

دسمد ،امحد ،اویب ،اوبزج  ،،دیعس نب انیمء ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم
رفامایاعمفہمےسینعییئکاسؽےکےیلدرتخاکلھپ ےنچیےس۔
رافی  :دسمد،امحد،اویب،اوبزج ،،دیعسنبانیمء،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دوھہکفایلعیباکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
دوھہکفایلعیباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1581

راوی  :ابو برکً ،ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،اب ٩ازریصً ،بیساہلل ابوز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِرکٕ َوًُ ِث َ٤ا ُ ٪ابِ َ٨ا أَبٔی َط ِی َب ٍَ َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
ٔیص ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ

أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ ا َِ َِ ٟزرٔ َزا َز ًُ ِث َ٤ا َُ ٪وا َِ ٟح َؼاة ٔ

اوب رکب ،امثعؿ نب ایب ہبیش ،انب ادرسی ،دیبع اہلل اوبزاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنعنمرفامایدوھہکیکعیبےسافررکنکیکعیبےس۔

رافی  :اوبرکب،امثعؿنبایبہبیش،انبادرسی،دیبعاہللاوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
دوھہکفایلعیباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1582

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،سٔیا ٪زہزیً ،لاء ب ٩یزیسٟ ،یثي ،حرضت ابوسٌیس خسری

یس
اٟسحٔ َو َص َذا َُ ِٔ ٟوطُ َٗ َاَل َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوأَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
َّ
اِ ٠ٟیثٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩بَ ِی ٌَ َتي ِ ٔن َو ًَ ِِ ٔ ٟ ٩ب َش َتي ِ ٔن أَ َّ٣ا ا ِٟب َ ِی ٌَ َتا ٔ٪

َف ٔجطٔ أَ ِو َِ ٟی َص
َٓا ََِ ٤ُ ٟل ََ ٣ش ٍُ َوا ِ٨َ ٤ُ ٟابَ َذةُ َوأَ َّ٣ا اِ ٠ِّ ٟب َش َتا َٔٓ ٪ا ِطت َٔ٤ا ُ ٢اٟؼَّ َّ٤ا ٔ
ئ َوأَ َِ ٪ی ِح َت ٔي َي اَّ ٟز ُج ُ
ِٔ ١ی ث َ ِو ٕب َواح ٔ ٕس کَا ٔطّٔا ًَ ِِ َ ٩
ًَل َی َ َِف ٔجطٔ ٔ٨ِ ٣طُ َط ِی ْئ
ہبیتق نب دیعس ،ادمح نب رمعف نب رسح ،ایفسؿ زرہی ،اطعء نب سیدی ،یثیل ،رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص
قسن
مت
اہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایدفمسقیکرخدیفرففتخےسافردفمسقاکڑپکاےننہپےس۔سپرخدیفرففتخیکدف نالمہسمافر
انمذبہںیہ۔ افردفمسقےک ڑپکےےننہپ ےس عنمرفامای۔اکی مسقوتامصءالہکیت ےہافرفہہی ےہہکدبؿ رپ اکی یہڑپکارس ےساپؤں
کتافڑھےلافرفہدفرسیمسقہیےہہکاکیڑپکاافڑھرکوگٹامررکھٹیباجےئاسرطحرپہکرشؾاگہیلھکےہایرشؾاگہرپوکیئ
ڑپکاہنوہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ادمحنبرمعفنبرسح،ایفسؿزرہی،اطعءنبسیدی،یثیل،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
دوھہکفایلعیباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1583

راوی  :حش ٩بً ٩لیً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیً ،لاء ب ٩یزیسٟ ،یثي ،حرضت ابوسٌیس خسری

یس َّ
اِ ٠ٟیثٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َرَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩یز ٔ َ

َطِ َ ِی
ا ِٟد ُِسر ِّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َزا َز َوا ِطت َٔ٤ا ُ ٢اٟؼَّ َّ٤ا ٔ
ئ أَ َِ ٪ی ِظ َتِٔ ١َ ٔ٤ی ث َ ِو ٕب َواح ٔ ٕس َی َـ ٍُ َ َ

َ َص َذا َّ
َّ
اٟث ِو َب َٓ َ٘ ِس َو َج َب ا ِٟب َ ِی ٍُ
اٟث ِو ٔب ًَل َی ًَاتٔ٘ٔطٔ اْلِ َی َ ٔ
ِس َویُبِر ٔ ُز ٔط َّ٘ ُط اْلِ َیِ ََ ٩َ ٤وا ِ٨َ ٤ُ ٟابَ َذةُ أَ َِ ٪ی ُ٘و َ ٢إٔذَا َ َ ٧ب ِذ ُت إَِٔ ٟی َ

ْش ُظ َو ََل یُ َ٘ ِّ٠بُ ُط َّٓٔذَا ََّ ٣ش ُط َو َج َب ا ِٟب َ ِی ٍُ
َوا ََِ ٤ُ ٟل ََ ٣ش ٍُ أَ َِ ٪ی ََّ ٤ش ُط ب ٔ َی ٔسظ ٔ َو ََل َی ُِ ُ ٨

نسح نب یلع ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اطعء نب سیدی ،یثیل ،رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ یہی دحثی رگم اس ںیم
دبعارلزاؼےنہیزایدیتلقنیکےہہکاامتشؽ امصءےس رمادہیےہہکاکیڑپکاامتؾدبؿرپٹیپلےلافراسڑپکےےکدفونں
انکرے اپںیئ دنکےھ رپ زپے وہں افر داےنہ دنکےھ ےلھک رںیہ افر انمذبہ ہی ےہ ہک ابعئ ہی ےہک ہک بج ںیم اس ڑپکے وک ریتی
رطػ کنیھدفںوتعیبالزؾوہاجےئیگ(وخاہاسںیمرمیضاشلموہایہنوہ)افرالمہسمہیےہہکبجاہھتےسوھچےلوتعیبالزؾ
وہاجےئیگہناسوکوھکؽےکسافرہناٹلٹلپرکدھکیےکس۔
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اطعءنبسیدی،یثیل،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
دوھہکفایلعیباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1584

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح٨ً ،بشہ ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،ا٣ز ب ٩سٌس ب ٩ابی وٗاؾ ،حرضت سٌیس خسری

اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًَا ٔ٣زُ بِ َُ ٩س ٌِسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ًَ َِ ٨ب َش ٍُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اَ ٪و ًَ ِب ٔس اٟز ََّّزا َٔ ٚجٔ٤ی ٌّا
َو َّٗاؾٕ أَ َّ ٪أَبَا َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟد ِسر َّٔی َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ى َي َحسٔیثٔ ُس ِٔ َی َ
ادمحنباصحل،ہسبنع،ویسن،انباہشب،اعرمنبدعسنبایبفاقص،رضحتدیعسدخریےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنعنمرفامایافرپیکدحثییکرطحاسوکایفسؿافردبعارلزاؼبسےنرفاتیایکےہ۔
رافی  :ادمحنباصحل،ہسبنع،ویسن،انباہشب،اعرمنبدعسنبایبفاقص،رضحتدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
دوھہکفایلعیباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1585

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،ا٧ ،َٟآٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش٣َ ٩ِ ًَ ٍَ ٤ََ ٠اَ٧ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟآ ٔ ٍٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ
َح َب ٔ ١ا َِ ٟح َب ٍَٔ٠
ےنَحالْخ َ َبل َِةیکعیبےس
دبعاہللنبہملسم،امکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس َ َ ِ
عنمرفامایےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
دوھہکفایلعیباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1586

راوی  :اح٤س ب ٩ح٨ب ،١یحٌي ً ،بیساہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو ُظ و َٗا َ٢
َّ ١أًٟي ُ٧تٔ َح ِت
 ١ا َِ ٟح َب َ ٍٔ ٠أَ ِ ٪تُ َِ ٨تخَ ا٨َّ ٟا َٗ ٍُ بَ ِل ََ ٨ضا ث ُ ََّ ٥ت ِحُ ٔ٤
َو َح َب ُ
ادمحنبلبنح،ییحی،دیبعاہلل ،انعف،رضحتانبرمعےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسااسییہرفاتیایکےہافر(دیبعاہللےن)اہکہک
لبحالخبلہےسرمادہیےہہکافینٹناکہچبدیپاوہرھپفہہچباحہلموہوجدیپاوہااھت۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ییحی،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبجمرییکعیب
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وبجمرییکعیب

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1587

راوی ٣ :ح٤س بً ٩یسي ،ہظی ،٥ػاٟح بً ٩ا٣ز ،ابوزاؤز٣ ،ح٤س ،حرضت ًلی

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َػأ ٟحُ بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز ََ ٛذا َٗا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َط ِی ْذ ٔ ٩ِ ٣بَىٔي

ا٪
َتٕ ٔ٤یَٗ ٥ا ََ ٢خ َلب َ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩أَبٔی كَأٟبٕ أَ ِو َٗا ََٗ ٢ا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َٗا َ ٢ابِ ُٔ ً ٩ی َسي صَ ََ ٜذا َح َّسث َ َ٨ا صُظَ ِی َْٗ ٥ا ََ ٢س َیأتِ ٔی ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ
ض َز َْ ٣
وَ ٪و َٗ ِس
ًَ ُـ ْ
ورس ًَل َی َ٣ا ِٔی َی َسیِطٔ َو ٥َِ ٟیُ ِؤ َِ ٣ز ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َّط َ
َ َٗا َ ٢اہللُ َت ٌَال َی َو ََل َت َِ ٨ش ِوا ا َِِ ٟٔـ َ ١بَ ِی ََ ٥ِ ُٜ٨ویُ َبای ٔ ٍُ ا ِِ ٤ُ ٟـ َ ُّ
وق َی ٌَ ُّف ا ُِ ٔ ٤ُ ٟ
َّط َوبَ ِی ٍٔ ا َِ َِ ٟزرٔ َوبَ ِی ٍٔ َّ
اٟث ََ ٤زة ٔ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪تُ ِسر َٔک
َ َ ٧هی أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بَ ِی ٍٔ ا ِِ ٤ُ ٟـ َ ِّ

دمحمنبیسیع،میشہ،اصحل نباعرم،اوبداؤد،دمحم،رضحتیلع ےسرفاتیےہہکیرقنبی ااسیزامہنآےئاگہکولگ اکی دفرسے وک
اکٹاھکےنوکدفڑ ںی ےگ(ینعیاکیدفرسےےکدرےپآزاروہںےگ) وج امؽفاالآدیموہاگفہاےنپ امؽوکداوتنں ےسڑکپے اگ
(ینعی ااہتنیئ لیخب وہاگ) احالہکن اس وک ااسی مکح ںیہن وہا ےہ۔ اہلل اعتیل رفامات ےہ آسپ ںیم ااسؿ وک تم وھبول افر وبجمری ےس عیب
رکںیےگاحالہکنروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےن وبجمراکامؽرخدیےنعنمرفامایےہ(ینعیارگوکیئصخشوبجمرےہوتاسیکدمد
یکاجےئاساکاابسبزدنیگاسیک وبجمریےسافدئہااھٹرک مکتمیقرپ ہنرخدیااجےئ) افر عنمرفامایدوھہک یکعیبےس افر ےنکپےس
لبقولھپںیکعیبےس۔
رافی  :دمحمنبیسیع،میشہ،اصحلنباعرم،اوبداؤد،دمحم،رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشتکاکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رشتکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1588

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٠مَي٣ ،٪ح٤س ب ٩زبزٗا ٪ابوحیا ،٪حرضت ابوہزیزہ

ِم ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرٓ ٌََ ُط َٗا َ٢
َّا ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠مَي َ ٪ا ِِّ ٔ٤ٟؼی ٔص ُّي َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟزِّبِز ٔ َٗا ٔ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َحی َ
َخ ِج ُت ٔ ٩ِ ٣بَ ِیٔ٨ض ٔ َ٤ا
إ ٔ َّ ٪اہللَ َی ُ٘و ُ ٢أََ٧ا ثَاُ ٔ ٟث َّ ٔ
اْٟشی َٜي ِ ٔن َ٣ا َ ٥َِ ٟید ُِ ٩أَ َح ُسص َُ٤ا َػاح َٔبطُ َّٓٔذَا َخاَ٧طُ َ َ
دمحمنبامیلسؿ،دمحمنبزرباقؿاوبایحؿ،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللاعتیلاک
اراش د ےہ ہک دف رشوکیں (ےک درایمؿ) ںیم رسیتا راتہ وہں بج کت ہک اؿ دفونں ںیم ےس وکیئ اکی اےنپ اسیھت یک ایختن ہن
رکےسپبجاؿںیمےسوکیئایختناکرمبکتوہاتےہوتںیماؿےکدرایمؿےسلکناجاتوہں۔
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،دمحمنبزرباقؿاوبایحؿ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فلیکاکااسیرصتػرکانسجےسومئاکافدئہوہ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
فلیکاکااسیرصتػرکانسجےسومئاکافدئہوہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1589

راوی ٣ :شسز ،سٔیا ،٪طبیب بُ ٩غٗسہ ،رعوہ اب ٩ابی جٌس ،حرضت رعوہ

رع َو َة َی ٌِىٔي ابِ َ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِ ٔس ا َِ ٟبارٔق ٔ َّی َٗا َ ٢أَ ًِ َلا ُظ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪طب ٔ ٔ
یب بِ ِٔ َ ٩
ُغ َٗ َس َة َح َّسثَىٔي ا َِ ٟه ُّی ًَ ِِ ُ ٩
َاطت َ َری َطا َتي ِ ٔن ٓ ََبا ََ إ ٔ ِح َساص َُ٤ا ب ٔسٔی َ٨ا ٕر َٓأ َ َتا ُظ بٔظَ اة ٕ
أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠زٔی َّ ٨ارا َی ِظتَر ٔی بٔطٔ أ ُ ِؿحٔ َّی ٍّ أَ ِو َطا ّة ٓ ِ
اَِ ٟ ٪و ِ
اطت َ َری تُ َزابّا ََ ٟزبٔحَ ٓ ٔیطٔ
َوزٔی َ٨ا ٕر ٓ ََس ًَا َٟطُ بٔا ِٟب َ َر َِٔ ٍٔ ٛی بَ ِی ٌٔطٔ ک َ َ
دسمد ،ایفس ؿ، ،بیب نب رغدقہ ،رعفہ انب ایب دعج ،رضحت رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیھن
اکیدانیردایاتہکفہآپےئلیکرقابینایرکبیرخدیںیوتاوھنںےناکیدانیرںیمدفرکبایںرخدیںیرھپاکیرکبیوکاکیدانیرںیم
چیبدایافرابیقامدنہ اکیرکبی افراکیدانیرےلرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیک دختمںیمشیپایک۔آپ ےنےناؿےک
ےیلداعرفامیئہکاؿیکاجترتںیمربتکوہارکےافررھپااسییہوہاارگرعفہیٹمیھبرخدیےتوتاسںیمعفنامکےت۔
رافی  :دسمد،ایفسؿ،،بیبنبرغدقہ،رعفہانبایبدعج،رضحترعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
فلیکاکااسیرصتػرکانسجےسومئاکافدئہوہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1590

راوی  :حش ٩ب ٩ػباح ابو٨٣ذر ،سٌیس ب ٩زیس ،ح٤از ب ٩زیس ،زبير بَ ٩خیت ،ابوٟیبس ،حرضت رعوہ بارقی

َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّاحٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُ ٩زیِ ٕس ص َُو أَ ُخو َح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا اٟزُّبَيِرُ بِ ُ ٩ا ِِّ ٔ ٟ
ُخیتٔ

ٕ
رع َوةُ ا َِ ٟبارٔق ٔ ُّی ب ٔ َض َذا ا َِ ٟدبَر ٔ َو َُ ِٔ ٟو ُط ُِ ٣د َتْ ٔ ٠
ًَ ِ ٩أَبٔی َٟبٔی ٕس َح َّسثَىٔي ُ ِ

نسح نب ابصح اوبرذنر ،دیعس نب زدی ،امحد نب زدی ،زج  ،نب رختی ،اوبل ،رضحت رعفہ ابریق ےس ایس رطح رمفی ےہ۔ رصػ
اافلظںیمرفؼےہ۔

رافی  :نسحنبابصحاوبرذنر،دیعسنبزدی،امحدنبزدی،زج ،نبرختی،اوبل،رضحترعفہابریق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
فلیکاکااسیرصتػرکانسجےسومئاکافدئہوہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1591

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا ،٪ابوحؼين ،حرضت حٜی ٥ب ٩حزا٦

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَىٔي أَبُو حُ َؼي ِ ٕن ًَ َِ ٩ط ِی ٕذ ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا ِٔ ٤َ ٟسی ََ ٩ِ ًَ ٍٔ ٨حٔٔ ٜی ٥بِ ٔ ٩حٔزَا ٕ ٦أَ َّ٪
ی٩
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث ٌََ ٣طُ بٔسٔی َ٨ارٕ َی ِظتَر ٔی َٟطُ أ ُ ِؿ ٔح َّی ٍّ ٓ ِ
َف َج ٍَ
َاطت َ َرا َصا بٔسٔی َ٨ا ٕر َوبَا ًَ َضا بٔسٔی ََ ٨ار ِ ٔ َ َ

ٓ ِ
َاطت َ َری َُ ٟط أ ُ ِؿ ٔح َّی ٍّ بٔسٔی َ٨ا ٕر َو َجا َئ بٔسٔی َ٨ا ٕر إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّي َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ت َؼ َّس َ ٚبٔطٔ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َو َز ًَا َُ ٟط أَ ِ ٪یُ َب َار َک َٟطُ ِٔی ت ٔ َح َارتٔطٔ
دمحم نب ،ریث ،ایفسؿ ،اوبنیصح ،رضحت میکح نب سحاؾ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیھن اکی دانیر
دےرکاجیھباتہکفہآپےکےیلرقابینرخدیںیوتاوھنںےناکیدانیرںیمرقابینرخدییرھپاسوکدفدانیرںیمرففتخرکدایافر
رھپ اجرک اکی دانیر ںیم دفرسا اجونررخدی الےئ افر اکی دانیر روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےک اپس اچب الےئ سپ آپ ےن اس
دانیروکدصہقرکدایافراؿےکےیلداعرفامیئہکاؿیکاجترتںیمربتکوہ۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،اوبنیصح،رضحتمیکحنبسحاؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئصخشدفرسےےکامؽےسریغبوپےھچاجترترکےافراساکافدئہوصقمدوہوتاجزئےہ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ارگوکیئصخشدفرسےےکامؽےسریغبوپےھچاجترترکےافراساکافدئہوصقمدوہوتاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1592

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،ابواسا٣ہ٤ً ،زو ب ٩ح٤زہ ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل ،حرضت ًبساہلل

ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٍَ ٣ح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة أَ ِخب َ َرَ٧ا َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

وِ ٣ٔ ٪ث ََ ١ػاح ٔٔب َ َِف ٔ ٚاْلِ َ ُر ِّز ََِٓ ٠یِ ٣ٔ ٩ِ ُٜث َُ ٠ط َٗاُٟوا َو َ٩ِ ٣
اس َت َلا ََ ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ َِ ٪یَ ُٜ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُِ ٩ِ ٣َ ٢
ُک َحس َ
ُِکوا أَ ِح َش َ٩
ٔیث ا َِِ ٟارٔ ح ٔي َن َس َ٘ َم ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥ا َِ ٟح َب ُ
َ٘ َٓ ١ا َ ٢ک ُ َُّ ١واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥اذ ُ ُ
َػاح ُٔب َ َِف ٔ ٚاْلِ َ ُر ِّز َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ ََذ َ َ
ًََٗ ٥ِ ُٜٔ٠٤ا ََ ٢و َٗا ََّ ٢
اٟثاُ ٔ ٟث َّ
َ
َ َت ٌِ َ ٥ُ ٠أَنيی ا ِس َتأ ِ َج ِز ُت أَ ٔجي ّرا بٔ َ ِ َ
رع ِؿ ُت ًََِ ٠یطٔ َح َّ٘ ُط َٓأبََی أَ ِ٪
اُ ٠ٟض َّ ٥إَٔ َّ ٧
َ
ْف ٔ ٚأ ُر ٓ ٕز َٓ َ٤َّ ٠ا أ َِ ٣ش ِی ُت َ َ
َق َورٔ ًَائ َٔضا
َِ ا َِ ٟب َ ٔ
َیأ ِ ُخ َذ ُظ َوذَ َص َب َٓ َث َِّ ٤زتُ ُط َُ ٟط َحًَّي َج َُ ٌِ ٤ت َُ ٟط َب َ َّقا َورٔ ًَائ َ َضا َٓ ََ ٔ ٘٠یىٔي َٓ َ٘ا َ ٢أَ ًِ ٔلىٔي َحِيی َٓ ُُِ٘ ٠ت اذِ َص ِب إلٔ َی تَٔ ٠
َاس َتا َٗ َضا
َٓد ُِذ َصا ٓ ََذ َص َب ٓ ِ
دمحمنبالعء،اوبااسہم،رمعفنبزمحہ،اسملنبدبعاہلل،رضحتدبعاہللےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانس۔
آپ رفامےتےھتہکمتںیمےسوجصخشہیاچےہہکفہاسصخشیکرطحوہاجےئسجےکاپساکیرفؼاچفؽےھت(افررھپفہامال
امؽوہایگاھت)وتفہااسیوہاتکسےہ۔(رفؼاکیامیپہناکانؾےہ)ولوگںےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!اچفؽفاےل
اکایک ہصق ےہ وتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناغر اکفاہعق انسای بجہک(اؿ نیتوصخشں رپوج اکیاغر ںیمےھت) اؿرپاہپڑ رگزپا
(ینعیاغرےکہنمرپاہپڑیک اکیاٹچؿرگزپی سجےس ابرہےنلکناکراہتسدنبوہایگ۔)وت اؿںیمےسرہ اکیےن اہکہک مہںیمےس رہ
صخش اےنپ یسک اےھچ لمع ےک فاہطس ےس داع رکے وت (بس ےن اانپ اانپ لمع ایبؿ ایک۔ اؿ ںیم) رسیتے صخش ےن اہک اے اہلل! وت
اجاتن ےہ ہک ںیم ےن اکی صخش ےس زمدفری رکایئ یھت اکی رفؼ اچفؽ ےک وعض۔ رھپ بج اشؾ وہیئ وت ںیم ےن اس یک زمدفری
دینیاچیہنکیلاےنسہنیلافرالچایگ۔ںیمےناسےکاچفولںےسزراتعیکافرڑبےتھڑبےتھاسزراتعےسںیمےنیئکلیبافر
اؿ وک ارچاےنفاےل الغؾ عمج رک ےیل۔ ھچک رعہص ےک دعب فہ  ھج ےس امؽ افر وبالال اب ریمیزمدفری دے۔ ںیم ےن اہک اج افر اےنپ
لیبافراؿےکارچاےنفاےلالغؾبسےلاج۔سپفہاؿبسوکےلایگ۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوبااسہم،رمعفنبزمحہ،اسملنبدبعاہلل،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

التگاگلےئریغبرشتکاکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
التگاگلےئریغبرشتکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1593

راوی ً :بیساہلل بٌ٣ ٩اذ ،یحٌي  ،سٔیا ،٪اسح ،ٙابی ًبیسہ ،حرضت ًبساہلل

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی ًُب َ ِی َس َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َِ ٢
اطت َ َر ُِ ٛت أََ٧ا
یب یَ ِو َ ٦بَ ِس ٕر َٗا ََ َٓ ٢حا َئ َس ٌِ ْس بٔأَسٔي َریِ َٔ ٩و ٥َِ ٟأَ ٔج ِئ أََ٧ا َو ًَ َّْ ٤ار بٔظَ ِی ٕئ
َو ًَ َّْ ٤ار َو َس ٌِ ْس ٓ ٔ َمَي نُ ٔؼ ُ
دیبع اہلل نب اعمذ ،ییحی ،ایفسؿ ،ااحسؼ  ،ایب دیبعہ ،رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم امعر افر دعس ابمہ رشکی وہےئ اس امؽ
تمینغںیموجدبرںیمںیمہلماتکساھتسپدعسدفدیقیالےئافرںیمافرامعرھچکہنالےئ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ییحی،ایفسؿ،اقحس،ایبدیبعہ،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زمارتع(اٹبیئرپزنیمدےنی)اکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زمارتع(اٹبیئرپزنیمدےنی)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1594

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثير ،سٔیا٤ً ،٪زو ب ٩زی٨ار ،حرضت اب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔير ٕأَ ِخب َ َرَ٧ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َی ُ٘و ُ٣َ ٢ا ُ٨َّ ٛا َ َ ٧زی بٔا ِ٤ُ ٟزَ َار ًَ ٍٔ بَأ ِ ّسا َحًَّي
ض
ض َٓ َ٘ا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ُکتُ ُط َ ٔ ٟلا ُو ٕ
َسُ ٌِ ٔ٤ت َرآ ٔ ٍَ بِ ََ ٩خسٔی ٕخ َی ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ َِ ٨ضا ٓ ََذ َ ِ
ِ
َخا ّجا
إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠یَ َِ ٨ط ًَ َِ ٨ضا َو َلَٗ ٩ِٔ ٜا ََْ ٢لَ ِ ٪یَ ِ٨َ ٤حَ أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَ ِر َؿ ُط َخي ِ ْر ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٪یأ ُخ َذ ًََِ ٠ی َضا َ َ

َُ٠ٌِ ٣و ّ٣ا
دمحم نب ،ریث ،ایفسؿ ،رمع ف نب دانیر ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک مہ زمارتع وک ربا ےتھجمس ےھت اہیں کت ہک مہ ےن راعف نب
دخجی ےس انس فہ ےتہک ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زمارتع ےس عنم رفامای ےہ ںیم ےن اطؤس ےس اس اک ذرک ایک وت
اوھنں ےن اہک انب ابعس ےتہک ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زمارتع ےس عنم رفامای ہکلب آپ ےن ہی رفامای ہک ارگ مت
ںیمےسوکیئصخشیسکوکاینپزنیمریغبرکاےئےکددیےوتہیاسےکقحںیمزایدہرتہبےہ۔
رافی  :دمحمنب،ریث،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ

زمارتع(اٹبیئرپزنیمدےنی)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1595

راوی  :ابو برک ب ٩ابی طیبہ ،اب٠ً ٩یہ٣ ،شسز ،بْشً ،بساٟزح ٩٤ب ٩اسح ،ٙابوًبیسہ اب٣ ٩ح٤س ب٤ً ٩ار ،وٟیس ب٩
ابووٟیس ،حرضت رعوہ ب ٩زبير

ْش ا ٌِِ ٤َ ٟى َي ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ٩ِ ًَ ٙ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی ٍَ ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ْ
ْف اہللُ َ ٔ ٟزآ ٔ ٍٔ
رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢زیِ ُس بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت َی ِِ ٔ ُ
أَبٔی ًُب َ ِی َس َة بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ا ٕر ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟؤٟی ٔس ًَ ِِ ُ ٩
بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ أََ٧ا َواہللٔ أَ ًِ َ ٥ُ ٠بٔا َِ ٟحسٔیثٔ ٔ٨ِ ٣طُ إٔ٤َ َّ ٧ا أَ َتا ُظ َر ُج ََل َٔٗ ٪ا ََ ٣ُ ٢ش َّس ْز ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ ث ُ ََّّ ٥ات َٔ َ٘ا َٗ ِس ا ِٗت َ َت ََل َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
ِ
رکوا ا ِ٤َ ٟزَارٔ ََ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ِ ٪ک َ َ
رکوا ا ِ٤َ ٟزَارٔ ََ َزا َز َُ ٣ش َّس ْز ٓ ََشِ َٗ ٍَ ٔ٤و َٟطُ ََل تُ ِ ُ
اَ ٪ص َذا َطأَََ ٓ ٥ِ َُٜ٧ل تُ ِ ُ
اوبرکبنب ایبہبیش،انبہیلع،دسمد،رشب،دبعارلنمحنبااحسؼ،اوبدیبعہانبدمحمنبامعر،فدیلنباوبفدیل،رضحترعفہنبزج ،ےس
رفاتیےہہکزدینب اثتب ےناہک۔اہللراعفنبدخجییک رفغمترفامےئدخباںیماےسنزایدہدحثیوکاتھجمس وہں۔الصہیےہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےک اسےنم دف صخش آےئ۔ دسمد یک رفاتی ںیم ےہہک ہی ااصنری ےھت۔ رھپ اوبرکب افر دسمد
ت
قفتم وہ ےئگ افر اہک اؿ دفونں ےن ڑگھجا ایک اھت۔ روسؽ اہللیلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای ارگ مھاارا ہیاحؽ ےہ وت زنیم وک رکاہی رپ
تمدایرکفایدسمدےنہیزمدی رفاتیایکہکراعفنبدخجیےنسباانتیہانسہکزنیم وکرکاہیرپتمدایرکف۔(افر ایسوکرفاتی
رکدای)
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش ،انبہیلع،دسمد،رشب،دبعارلنمحنباقحس،اوبدیبعہانب دمحمنبامعر،فدیلنباوبفدیل ،رضحترعفہ نب
زج ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زمارتع(اٹبیئرپزنیمدےنی)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1596

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طیبہ ،یزیس ب ٩ہارو ،٪ابزاہی ٥ب ٩سٌس٣ ،ح٤س بً ٩رک٣ہً ،بساٟزح ٩٤ب ٩حارث ب ٩ہظا ،٦حرضت
سٌس (اب ٩ابی وٗاؾ)

ٔرک َ ٍَ ٣بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ٩ٔ ٤
و ٪أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِی َب ٍَ َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩صَ ُ
ار َ

ُرکی
یب ٍَ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ َِ ٩س ٌِ ٕس َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ٔ ِ ٧
بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ ٩صٔظَ اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٕ ٦ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َٟب ٔ َ
اْلِ َ ِر َق ب ٔ َ٤ا ًَل َی َّ
َ َوأَ ََ ٣زَ٧ا
اٟش َواقٔی ٔ ٩ِ ٣اٟزَّ ِر َٔ َو َ٣ا َسٌ َٔس بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
ئ َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ ََ ٨ضاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ

ُرکیَ َضا ب ٔ َذصَبٕ أَ ِو ٓ َّٔـ ٍٕ
أَ ِٔ ِ ٧ ٪

امثعؿ نب ایب ہبیش ،سیدی نب اہرفؿ ،اربامیہ نب دعس ،دمحم نب رکعہم ،دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ ،رضحت دعس (انب ایب فاقص)
ےس رفاتی ےہ ہک مہ زنیم وک رکاہی رپ دای رکےت ےھت اس دقر دیپافار ےک دبہل ںیم وج انویلں ےک انکرے رپ وہ افر سج رپ اپین وخد
بوخدچنہپاجےئ۔وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہ وکاسےسعنمرفامایافرمہوکزنیموکوسےنایاچدنیےکدبہلںیمرکاہی
رپدےنیاکمکحرفامای۔
رافی  :امثعؿ نب ایب ہبیش ،سیدی نب اہرفؿ ،اربامیہ نب دعس ،دمحم نب رکعہم ،دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ ،رضحت دعس (انب ایب
فاقص)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زمارتع(اٹبیئرپزنیمدےنی)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1597

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩وسيً ،یسي ،اوزاعیٗ ،تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ربیٌہ ،ب ٩ابی ًبساٟزح ٩٤اوزاعی ،حرضت ح٨و٠ہ ب٩
ٗیص انؼاری

وسي اٟزَّاز ُّٔی أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسي َح َّسث َ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ٔ َلَکص َُ٤ا ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
یٌ ٍَ بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َْ ِ ٔ ٟل ِو َزاعٔ ِّی َح َّسثَىٔي َح ِ٨وَ َ ٍُ ٠بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َرآ ٔ ٍَ بِ ََ ٩خسٔی ٕخ ًَ ِ٩
َرب ٔ َ
وًَ ٪ل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ُکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
اض یُ َؤا ٔجزُ َ
ق بٔاَّ ٟذ َص ٔب َوا َِ ٟورٔ َٔ٘ َٓ ٚا َََ ٢ل بَأ ِ َض ب ٔ َضا إٔ٤َ َّ ٧ا ک َ َ
ا ٪اُ ٨َّ ٟ
َٔ
ب ٔ َ٤ا ًَل َی ا ِ٤َ ٟاذٔیَاَ٧ا ٔ
َ َص َذا َوَ ٥َِ ٟی٩ِ ُٜ
َ َص َذا َو َی ِش َ ٥ُ ٠صَ َذا َو َی ِش ََ ٥ُ ٠ص َذا َویَ ِض َُ ٠
ت َوأَٗ َِبا ٔ ٢ا َِ ٟح َساو ٔ َٔ ٢وأَ ِط َیا َئ ٔ ٩ِ ٣اٟزَّ ِر َٔ ٓ ََی ِض َُ ٠
وْ ُ٠ٌِ ٣َ ٪وَََ ٓ ٦ل بَأ ِ َض بٔطٔ َو َحس ُ
ٔیث إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ َت ُّ ٥و َٗا َُٗ ٢ت َ ِی َب ٍُ ًَ ِ٩
ُکائْ إ ٔ ََّل َص َذا ََٓ ٔ ٠ذَ ٔ ٟ
٨َّ ٠ٟٔا ٔ
َ َز َج َز ًَ ُِ ٨ط َٓأ َ َّ٣ا َط ِی ْئ َِ ٣ـ ُْ ٤
ض َٔ
َح ِ٨وَ ََ ٩ِ ًَ ٍَ ٠رآ ٍٕٔ َٗا َ ٢أَبُو َزا ُوز رٔ َوا َی ٍُ َی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩ح ِ٨وَ َِ َ ٧ ٍَ ٠ح َو ُظ
اربامیہ نب ومیس ،یسیع ،افزایع ،ہبیتق نب دیعس ،ثیل رہعیب ،نب ایب دبعارلنمح افزایع ،رضحت ہلظنح نب سیق ااصنری ےس رفاتی
ےہہکںیمےنراعفنبدخجیےسوسےنایاچدنیےکدبہلںیمزنیموکرکاہیرپدےنیےک قلعتمدرایتفایکوتاوھنںےناہکہکاس

ںیموکیئرحجںیہنےہ۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیمولگااجرہرکےتےھت۔اپینیکرفاںانویلںےکرسےافر
یتیھکیکوہگجںرپوتیھبکہیالہکوہاتافرفہالستمراتہافریھبکفہالہکوہاتافرہیالستمراتہ۔اسوصرتےکوساولوگںںیم
افر رکاہی رمفج ہن اھت اس ےیل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس عنم رفامای افر وج زیچ وفحمظ ف امومؿ وہ اس ںیم ھچک
اضمہقئ ںیہن۔ افر اربامیہ یک رفاتی لمکم ےہ۔ افر ہبیتق ےن نع ہلظنح نع راعف اہک ےہ۔ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ییحی نب دیعس یک
ہلظنحےسایسرطحرفاتیےہ۔
رافی  :اربامیہنبومیس،یسیع،افزایع،ہبیتقنبدیعس،ثیلرہعیب،نبایبدبعارلنمحافزایع،رضحتہلظنحنبسیقااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زمارتع(اٹبیئرپزنیمدےنی)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س زو٦

حسیث 1598

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ا ،َٟربیٌہ بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ح٨و٠ہ بٗ ٩یص

یٌ ٍَ بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ح ِ٨وَ َ ٍَ ٠بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص أََّ٧طُ َسأ َ ََ ٢رآ ٔ ٍَ بِ ََ ٩خسٔی ٕخ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ٍُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩اَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟرب ٔ َ
ق َٓ َ٘ا َ ٢أَب ٔ َّ
َّ
َّ
اٟذ َص ٔب َوا َِ ٟورٔ َٔ٘ َٓ ٚا َ ٢أَ َّ٣ا
ُکا ٔ
ُکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
ق َٓ َ٘ا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٔ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
َٔ
ب ٔ َّ
اٟذ َص ٔب َوا َِ ٟورٔ َََٔ ٓ ٚل بَأ ِ َض بٔطٔ
ہبیتقنبدیعس،امکل،رہعیبنبدبعارلنمح،رضحتہلظنحنبسیقےسرفاتیےہہکاوھنںےنراعفنبدخجیےسزنیموکرکاہیرپ
دےنی ےک قلعتم وپاھچ وت اوھنں ےن اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زنیم وک رکاہی رپ دےنی ےس عنم رفامای ےہ رھپ ںیم ےن
وپاھچارگوسےنافراچدنیےکدبہلزنیموکرکاہیرپدےوتاسیکےہ؟اوھنںےناہکاسںیموکیئاضمہقئںیہن۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکل،رہعیبنبدبعارلنمح،رضحتہلظنحنبسیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

